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Изменение 14
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Освен ако не бъде постигнато 
значително повишаване на 
ефективното използване на 
ресурсите, европейската икономика 
ще продължи да бъде изложена на 
сериозен риск, свързан с цените на 
енергията, включително 
потенциални нефтени кризи и 
недостиг на природен газ. 
Въвеждането на последваща цел от 
60 g CO2/km през 2025 г. е начин да се 
гарантира, че разходът на гориво на 
превозните средства ще продължи да 
се подобрява след 2020 г., 
икономиката ще бъде по-слабо 
уязвима за шок от цените на нефта и 
превозните средства с много ниска 
въглеродна интензивност ще 
проникнат на пазара в по-големи 
количества. 

Or. en

Обосновка

Анализът от ноември 20012 г. Ricardo – AEA, озаглавен „Проучване на възможните 
цели за емисии на CO2 на  автомобили и за 2025 г. в Европа“ показва, че целта от 60 
g/km до 2025г. за автомобили и микробуси би ускорила въвеждането на технологии за 
много ниска въглеродна интензивност.  Тази цел не може да бъде постигната само 
като се използват конвенционалните и хибридните автомобили, освен ако размерът и 
показателите на автомобила не бъдат намалени. Следователно е необходимо 
указание по отношение на превозните средства с много ниска въглеродна 
интензивност.

Изменение 15
Krišjānis Kariņš
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Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. lv

Изменение 16
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 95g 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 95g 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.
Изследвания, проведени от 
Комисията, обаче показват, че 
процедурите за изпитване, използвани 
за измерване на емисиите на CO2
съгласно същия регламент не са 
предотвратили увеличената 
употреба от страна на 
производителите на възможностите 
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за гъвкавост, което е довело до 
твърдения за намаляване на емисиите 
на CO2 , които не се дължат на 
технологични подобрения и не могат 
да бъдат постигнати в реални 
условия при движението по 
пътищата. Следователно на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 следва 
спешно да бъде направен преглед, за да 
се гарантира, че процедурите за
изпитване отразяват по подходящ 
начин истинските емисии на CO2 на 
леките автомобили.

Or. en

Изменение 17
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) От особено значение е 
изпитването в условия на 
експлоатация да отразява разхода на 
гориво и емисиите на CO2 при 
нормални условия на употреба в 
рамките на цикъла на изпитване. 
Това изисква например по време на 
изпитване в условия на експлоатация 
сглобяването на частите на 
превозните средства да не се 
извършва с намерението да се намали 
съпротивлението, или моделите за 
употреба да не са непредставителни 
за реалната употреба. По този начин 
потребителите могат да бъдат 
сигурни, че при типичната си 
употреба след като бъдат пуснати в 
експлоатация закупените превозни 
средства постигат рекламирания 
разход на гориво и емисии на CO2 . По 
тези причини и без да се накърнява 
задължението за осигуряване на 
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съответствие в експлоатация, 
Комисията следва да приеме подробни 
правила за предотвратяване на 
използването на възможностите за 
гъвкавост по време на изпитване в 
условия на експлоатация, за да се 
намали разходът на гориво и 
емисиите на CO2 в по-голяма степен 
от показателите, които ще бъдат 
постигнати при нормални условия на 
употреба.

Or. en

Обосновка

За да се насърчи единното прилагане на съответствието в експлоатация и да се 
гарантира, че необходимите изменения са в съответствие с нормалните условия на 
употреба, Комисията следва да приеме подробни правила. Тези правила следва да не 
накърняват задължението за осигуряване на съответствие в експлоатация, за да се 
предотврати ненужно забавяне при осигуряването на съответствие в експлоатация.

Изменение 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Високите и непрестанно 
увеличаващи се цени на изкопаемите 
горива, и по-специално цените на 
нефта, са заплаха за икономическото 
възстановяване, енергийната 
сигурност и ценовата достъпност на 
енергията в Европа. Нефтените 
кризи могат да доведат до дълбоки 
рецесии, намаляване на 
конкурентоспособността и 
повишаване на безработицата. 
Следователно от първостепенно 
значение е намаляването на нашата 
зависимост от нефта, наред с 
другото, приоритетно чрез 
увеличаване на ефективността и 
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устойчивостта на новите леки 
пътнически автомобили и микробуси. 

Or. en

Изменение 19
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Следва да продължат усилията 
за осигуряване на по-нататъшно 
намаляване на емисиите на CO2 след 
постигането на целта от 95g CO2/km 
и да се гарантира, че измерванията 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките за неговото прилагане са 
свързани с реалните показатели на 
превозните средства по пътищата. 
За да се постигне това, в Регламент 
(ЕО) № 443/2009 следва да бъдат 
включени изискванията за 
съответствие в експлоатация за CO2 .

Or. en

Обосновка

Съществува нарастваща разлика между емисиите на новите леки автомобили при
типовото одобрение и при употреба в реални условия. Това е от значение, тъй като за 
потребителите намаляването на емисиите на CO2 се отразява пряко на икономиите 
на гориво. За да се гарантира, че измерването на емисиите на CO2 на километър 
отговарят на показателите за емисиите на превозните средства в реални условия на 
пътя следва да се въведат изисквания за съответствие в експлоатация за CO2.  
Подобни изисквания вече са въведени за други замърсяващи емисии.

Изменение 20
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Комисията следва да извърши 
преглед на допускането за нулеви 
емисии на електрическите 
автомобили за 2025 г. и след това и да 
въведе измервателни единици, които 
отчитат емисиите на парникови 
газове, отделяни при производството 
на електроенергия.

Or. en

Изменение 21
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Предвид непропорционалното 
въздействие върху най-малките 
производители поради необходимостта 
да постигнат съответствие с целите за 
специфични емисии, определени въз 
основа на полезността на превозното 
средство, както и голямата 
административна тежест на процедурата 
за предоставяне на дерогации и 
незначителните ползи по отношение на 
избегнатите количества CO2 от 
превозните средства, продадени от тези 
производители, целта за специфични 
емисии и таксата за извънредно 
количество емисии не се прилагат по 
отношение на производителите, които 
отговарят за по-малко от 500 нови леки 
пътнически автомобили годишно.

(4) Предвид непропорционалното 
въздействие върху най-малките 
производители поради необходимостта 
да постигнат съответствие с целите за 
специфични емисии, определени въз 
основа на  показателя за полезност на 
превозното средство, определен въз 
основа на масата, както и голямата 
административна тежест на процедурата 
за предоставяне на дерогации и 
незначителните ползи по отношение на 
избегнатите количества CO2 от 
превозните средства, продадени от тези 
производители, целта за специфични 
емисии и таксата за извънредно 
количество емисии частично не се 
прилагат по отношение на 
производителите, които отговарят за по-
малко от 500 нови леки пътнически 
автомобили годишно. От Комисията 
се изисква да предложи алтернативен 
критерии за полезност за подобни 
превозни средства, като отчете 
съотношението на мощността на 
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двигателя и извършената полезна 
работа на превозното средство като 
цяло.

Or. pl

Обосновка

Масата на превозното средство е само един от редица важни критерии. Няма 
позоваване на други важни параметри за полезност по отношение на мощността на 
двигателя и съпротивлението при триене, или загубите заради турбуленция, т.е. 
аеродинамичността на формата на превозното средство.

Изменение 22
Jan Březina, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Предвид непропорционалното 
въздействие върху най-малките 
производители поради необходимостта 
да постигнат съответствие с целите за 
специфични емисии, определени въз 
основа на полезността на превозното 
средство, както и голямата 
административна тежест на процедурата 
за предоставяне на дерогации и 
незначителните ползи по отношение на 
избегнатите количества CO2 от 
превозните средства, продадени от тези 
производители, целта за специфични 
емисии и таксата за извънредно 
количество емисии не се прилагат по 
отношение на производителите, които 
отговарят за по-малко от 500 нови леки 
пътнически автомобили годишно.

(4) Предвид непропорционалното 
въздействие върху най-малките 
производители поради необходимостта 
да постигнат съответствие с целите за 
специфични емисии, определени въз 
основа на полезността на превозното 
средство, както и голямата 
административна тежест на процедурата 
за предоставяне на дерогации и 
незначителните ползи по отношение на 
избегнатите количества CO2 от 
превозните средства, продадени от тези 
производители, целта за специфични 
емисии и таксата за извънредно 
количество емисии не се прилагат по 
отношение на производителите, които 
отговарят за по-малко от 1000 нови леки 
пътнически автомобили годишно.

Or. en

Обосновка

Производителите на малки количества подават заявления за дерогации по сложна 
процедура, която изисква значителни ресурси, също и за Европейската комисия. 
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Оценката на въздействието на Комисията посочва, че тези производители имат 
маргинално въздействие върху климата. В допълнение прагът от 500 автомобила 
пречи на икономическото развитие на тези малки дружества, които е по-вероятно да 
бъдат финансово жизнеспособни, ако произвеждат до 1000 автомобила, особено в 
контекста на икономическа криза.

Изменение 23
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процедурата за предоставяне на 
дерогации на малките производители 
следва да бъде опростена, за да се 
осигури възможност за по-голяма 
гъвкавост на сроковете за подаване на 
заявление за дерогация от тези 
производители и за вземане на 
решение за предоставянето Й от 
Комисията.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Малките производители на автомобили за хора, които обичат мощните двигатели и 
скоростта не следва да получават преференциално третиране. Производителят на 
подобни автомобили не е жизнено важен за обществото.

Изменение 24
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Процедурата за предоставяне на 
дерогации на тясноспециализираните 
производители следва да бъде 
продължена до 2020 г. При все това с 
оглед да се гарантира, че усилията за 

(6) Процедурата за предоставяне на 
дерогации на тясноспециализираните 
производители следва да бъде 
продължена до 2020 г. Към момента 
когато им се предоставят дерогации, 
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намаляване на емисиите от страна на 
тясноспециализираните производители 
са съпоставими с тези на едрите 
производители, от 2020 г. следва да се 
прилага цел, която е с 45 % по-ниска в 
сравнение със средните специфични 
емисии на тясноспециализираните
производители през 2007 г.

тясноспециализираните 
производители трябва да докажат, че 
изпълняват задълженията си по 
отношение на целите.  При все това с 
оглед да се гарантира, че усилията за 
намаляване на емисиите от страна на 
тясноспециализираните производители 
са съпоставими с тези изисквани от
едрите производители, от 2020 г. следва 
да се прилага една и съща цел за всички
производители.

Or. pl

Обосновка

Това е необходимо в интерес на лоялната конкуренция.

Изменение 25
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и да въвежда
иновации, желателно е да се 
предоставят ориентировъчни насоки за 
това по какъв начин следва да бъде 
изменен настоящият регламент за 
периода след 2020 г. Тези 
ориентировъчни насоки следва да се 
основават на оценка на условията, 
допринасящи за необходимите темпове 
за намаляване на емисиите в 
съответствие с дългосрочните цели на 
Съюза и с оглед на последиците за 
развитието на икономически ефективна 
технология за намаляване на емисиите
на прах и вредни газове, както и 
емисиите на шум от автомобилите.
Поради това е желателно да се извърши 
преглед на тези аспекти и Комисията да 
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цели за периода след 2020 г. представи доклад, както и, ако е 
целесъобразно, предложения за цели за
CO2 за периода след 2020 г. Докладът 
следва да включва оценка на емисиите 
на CO2 на всички етапи от 
производствения процес, както и през 
целия жизнен цикъл на превозното 
средство и по време на бракуването и 
рециклирането.

Or. pl

Обосновка

Въпросът за емисиите изисква холистичен подход.

Изменение 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за периода след 
2020 г. Това следва да се направи чрез 
определяне на цел за 2025 г. Целта 
следва да се основава на необходимите 
темпове за намаляване на емисиите, за 
да бъде в съответствие с дългосрочните 
цели на Съюза по отношение на климата 
и да укрепва развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
Комисията да представи доклад и да 
предложи цели за периода след 2020 г.
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Or. en

Изменение 27
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това по какъв 
начин следва да бъде изменен 
Регламент (ЕО) № 443/2009 за периода 
след 2020 г. Тези ориентировъчни 
насоки трябва да се основават на оценка 
на необходимите темпове за намаляване 
на емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
да се извърши преглед на тези аспекти и 
Комисията да представи доклад, както 
и, ако е целесъобразно, предложения за 
цели за периода след 2020 г. Докладът 
следва да отчита емисиите на CO2  
през целия жизнен цикъл на леките 
автомобили (включително 
производство и изваждане от 
употреба).

Or. en

Изменение 28
Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това по какъв 
начин следва да бъде изменен 
Регламент (ЕО) № 443/2009 за периода 
след 2020 г. Тези ориентировъчни 
насоки трябва да се основават на оценка 
на необходимите темпове за намаляване 
на емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
да се извърши преглед на тези аспекти и 
Комисията да представи доклад, както 
и, ако е целесъобразно, предложения за 
цели, които да бъдат постигнати до 
2025 г. и след това.

Or. en

Изменение 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Важно е да се определи цел за 
2025 г. като признание за дългите 
периоди за изследвания и 
разработване, нужни на 
производителите и за да се осигури на 
инвеститорите сигурността, от 
която се нуждаят.  Определянето на 
тази цел сега би означавало да се 
продължи по пътя от 2007 г., когато 
бяха определени целите за 2020 г. Ако 
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Европа иска да остане начело на 
световната надпревара за по-чисти 
превозни средства, като се вземат 
предвид наскоро приетите в САЩ 
амбициозни стандарти за икономии 
на гориво, Европа трябва да определи 
дългосрочна цел от 65g CO2/km през 
2025 г.;

Or. en

Изменение 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) В 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 като се вземе предвид, че 
съществуващият цикъл на изпитване 
не отразява в достатъчна степен 
действителните емисии на леките 
автомобили и микробусите при 
движение по пътищата, от ключово 
значение е бързото разработване на 
подобрен цикъл на изпитване. Когато 
настоящите процедури за изпитване, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕО) № 443/2009, с който се 
определят гранични стойности на 
емисиите за 2020 г., измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008, бъдат 
изменени, граничните стойности, 
определени в приложение I, следва да 
бъдат коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

Or. en

Изменение 32
Werner Langen, Herbert Reul
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) В 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 (WLTP)
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. С цел на 
производителите да се даде 
възможност да планират в условия на 
пълна информираност за 
разпоредбите, които ще трябва да 
спазват, действащата процедура за 
изпитване ще бъде запазена до края на 
2020 г. за целите на настоящия 
регламент.  Считано от 2021 г. WLTP 
следва да замени настоящата 
процедура за изпитване. При 
прилагане на WLTP през 2021 г. за 
целите на настоящия регламент,
граничните стойности, определени в 
приложение I, следва да бъдат 
коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

Or. de
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Изменение 33
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да 
се адаптират формулите за изчисляване 
на специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата на превозното 
средство и регламентираната процедура 
за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да 
се адаптират формулите за изчисляване 
на специфичните емисии на CO2 в 
приложение I към Регламент (ЕО) № 
443/2009 съобразно промените в 
стойността на масата и на отпечатъка 
на превозното средство и 
регламентираната процедура за 
изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 34
Werner Langen, Herbert Reul
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да 
се адаптират формулите за изчисляване 
на специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата на превозното 
средство и регламентираната процедура 
за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да 
се адаптират формулите за изчисляване 
на специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата на превозното 
средство и регламентираната процедура 
за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. de

Изменение 35
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Целесъобразно е да се оцени 
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необходимостта от преминаване от 
цели за емисии на CO2 към 
заместването им с цели за разхода на 
гориво, тъй като целите за емисии на 
CO2 не отчитат вредните емисии от 
модерните двигатели с вътрешно 
горене.  Комисията следователно е 
призована да представи доклад по 
въпроса.

Or. lv

Изменение 36
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията направи оценка на 
наличието на данни за отпечатъка и 
неговото използване като показател за 
полезност във формулите в 
приложение І. Тези данни са налице и 
потенциалното им използване бе 
разгледано в оценката на въздействието, 
въз основа на която бе направено 
заключението, че във формулата за 
2020 г. като показател за полезност 
следва да се използва масата на 
превозното средство.

(14) Комисията направи оценка на 
наличието на данни за отпечатъка и 
неговото използване като показател за 
полезност във формулите в 
приложение І към Регламент (ЕО) № 
443/2009. Тези данни са налице и 
потенциалното им използване бе 
разгледано в оценката на въздействието. 
Въз основа на тази оценка бе 
направено заключението, че във 
формулата за 2020 г. като показател за 
полезност следва да се използва масата 
на превозното средство, тъй като 
промяна в показателя за полезност 
няма да отговаря на целта за 
сигурност на планирането, тъй като 
производителите са планирали 
спазването до 2020 г. въз основа на 
запазването на настоящия 
показател. Независимо от това по-
ниския разход и същината на 
отпечатъка биха обосновали неговата 
употреба като показател за полезност 
считано от 2025 г.  Следователно, за 
да се гарантира гладък преход към 
бъдеща промяна от маса към 
отпечатък, е целесъобразно да се 
въведе формула въз основа на 
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отпечатъка, която да може да се 
използва считано от 2016 г. от 
производителите като алтернатива 
на формулата въз основа на масата.

Or. en

Изменение 37
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Специфичните емисии на CO2 
от нови леки пътнически автомобили 
се измерват на хармонизирана основа 
в Съюза в съответствие с 
методологията, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008. За да се 
намали във възможно най-голяма 
степен административната тежест 
на Регламент (ЕО) № 443/2009, 
спазването следва да се оценява чрез 
посочване на данни за регистрациите 
на нови леки автомобили в Съюза или 
за съответствие в експлоатацията, 
събрани от държавите членки и 
докладвани на Комисията. С оглед 
гарантиране на последователността 
на данните, използвани за оценяване 
на спазването на изискванията, 
правилата за събиране и докладване 
на тези данни следва да са 
хармонизирани във възможно най-
голяма степен.

Or. en

Изменение 38
Yannick Jadot
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Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Директива 2007/46/ЕО 
предвижда, че производителите 
издават сертификат за 
съответствие, който трябва да 
придружава всеки нов лек пътнически 
автомобил, и че държавите членки 
допускат регистрирането и 
пускането в движение на нови леки 
пътнически автомобили само ако те 
са придружени от валиден 
сертификат за съответствие. 
Данните, събрани от държавите 
членки следва да не противоречат на 
сертификата за съответствие, 
издаден от производителя на лекия 
пътнически автомобил, когато е 
целесъобразно. Ако държавите 
членки, поради основателни причини, 
не използват сертификата за 
съответствие в процеса на 
регистрация и пускане в движение на 
нови леки пътнически автомобили, 
те следва да въведат необходимите 
мерки за гарантиране на адекватна 
точност в процеса на мониторинг. 
Следва да има стандартна база данни 
на Съюза за данни относно 
сертификати за съответствие и 
експлоатация. Тя следва да бъде 
използвана като единен референтен 
източник, за да се позволи на 
държавите членки по-лесно да 
поддържат своите данни, свързани с 
регистрацията, при първоначалната 
регистрация на превозни средства.

Or. en

Изменение 39
Yannick Jadot
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Предложение за регламент
Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
Регламент (ЕО) № 443/2009 следва да 
бъде оценявано на равнището на 
Съюза. Производители, чиито средни 
специфични емисии на CO2 
превишават допустимите по същия 
регламент, следва да плащат такса за 
извънредно количество емисии за 
всяка календарна година, считано от 
2012 г. Таксата следва да се коригира 
според степента, в която 
производителите не успяват да 
спазят целите си. Тя следва да 
нараства с течение на времето. За да 
се осигури достатъчен стимул за 
вземане на мерки за намаляване на 
специфичните емисии на CO2 от леки 
пътнически автомобили, таксата 
следва да отразява технологичните 
разходи и вероятните горни пределни 
разходи за съответствие с 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

Таксата за извънредно количество емисии е необходимо да бъде определена на 
равнище, което гарантира, че всички производители спазват регламента. За да се 
осигури достатъчен стимул за вземане на мерки за намаляване на специфичните 
емисии на CO2 от леки пътнически автомобили, таксата следва да отразява 
вероятните горни пределни разходи за отделните производители, въз основа на 
разходите за технологии.

Изменение 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение ІII и ХІІ към 
Регламент (ЕО) № 692/2008,  ECE R83-
06 и ECE R101 във всеки случай, както 
е валидно на ...+.
___________________
+ ОВ: Моля да въведете датата на 
приемане на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 
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автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.

автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение ІII и ХІІ към 
Регламент (ЕО) № 692/2008,  ECE R83-
06 и ECE R101 във всеки случай, както 
е валидно на ...+.
____________________
+ ОВ: Моля да въведете датата на 
приемане на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 42
Yannick Jadot

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 80 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.

(Това изменение се отнася за целия 
текст.)

Or. en
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Обосновка

Макроикономическото моделиране в рамките на оценката на въздействието за 
настоящото законодателство показва, че икономиите в резултат на по-малкото 
разходи на ЕС за нефт благодарение на целите за 2020 г. ще доведат до ръст на БВП с 
около 12 милиарда евро. Ако целите за 2020 г. бъдат повишени тази цифра ще бъде 
още по-висока.

Изменение 43
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1 след параграф 2 се вмъква 
следният параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 60 g CO2/km за 
новия автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.“

Or. en

Изменение 44
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1 след параграф 2 се 
създава следният параграф:
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„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 75 g CO2/km за 
новия автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.“

Or. en

Обосновка

Дългосрочната цел предоставя на производителите на автомобили и на 
доставчиците в автомобилостроенето сигурност на планирането и инвестициите. 
През 2008 г. дългосрочната цел беше определена за 12 години напред, това следва 
отново да бъде направено. Цел от 75g би гарантирала, че конвенционалните превозни 
средства се подобряват допълнително, но няма да изисква проникването в големи 
мащаби на много напреднали технологии като електрическите автомобили.

Изменение 45
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1 след параграф 2 се 
създава следният параграф:
„В съответствие с член 13, параграф 
5 с настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел в 
рамките на емисии от 65 g CO2/km до 
75 g CO2/km за новия автомобилен 
парк.“

Or. en

Изменение 46
Matthias Groote
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за 
новия автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.“

„От 2020 г. средните емисии на CO2 в 
размер на 95 g CO2/km, определени в 
настоящия регламент, ще се 
измерват с настоящия регламент за в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, и ще бъдат 
постигнати чрез подобрения в 
технологията на двигателите, както
и чрез иновативни технологии.“

Or. de

Изменение 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1 след параграф 2 се 
създава следният параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 65 g CO2/km за 
новия автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.“

Or. en
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Изменение 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 49
Jan Březina, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Разпоредбите на член 4, член 8, 
параграф 4, букви б) и в), член 9 и 
член 10, параграф 1, букви а) и в) не се 
прилагат по отношение на 
производител, който заедно с всички 
свои свързани предприятия отговаря за 
по-малко от 1000 нови леки пътнически 
автомобила, регистрирани в ЕС през 
предходната календарна година.“

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 50
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Разпоредбите на член 4, член 8, 
параграф 4, букви б) и в), член 9 и 
член 10, параграф 1, букви а) и в) не се 
прилагат по отношение на 
производител, който заедно с всички 
свои свързани предприятия отговаря за 
по-малко от 5000 нови леки пътнически 
автомобила, регистрирани в ЕС през 
предходната календарна година.“

Or. ro

Изменение 51
Werner Langen, Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 3, параграф 1, буква е) се 
заменя със следното:
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е) „специфични емисии на CO2“ 
означава емисиите на CO2 от даден 
лек пътнически автомобил, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
посочени като маса на CO2 в 
емисиите (комбинирано) в 
сертификата за съответствие.  За 
леките пътнически автомобили, за 
които няма одобрение на типа в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, „специфични емисии на 
CO2“ означава емисиите на CO2, 
измерени в съответствие със същата 
процедура за измерване като 
определената за леки пътнически 
автомобили в Регламент (ЕО) 
№ 692/2008, или в съответствие с 
приетите от Комисията процедури 
за определяне на емисиите на CO2 от 
тези леки пътнически автомобили; за 
целите на настоящия регламент, 
всички изменения, приети към 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008, както и 
към стандартите ЕСЕ R 83 и R 101, 
които се приемат за основа и които 
влязоха в сила от 1 януари 2013 г., 
влизат в сила като се прилагат само 
от 1 януари 2021 г.“

Or. de

Изменение 52
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 3 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 3, параграф 1, се създава 
следната буква з):
„з) „алтернативни горива“ означава 
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високо енергийни химически 
вещества, най-често въглеводородни 
съединения в течно или газообразно 
състояние.“

Or. pl

Обосновка

Определението включва както биогорива, така и традиционни горива, които са 
модифицирани, така че да се намалят емисиите на CO2 .

Изменение 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В края буква е) от член 3, 
параграф 1, се добавя следният 
текст:
„за целите на настоящата буква, 
новата световна процедура за 
изпитване на лекотоварни превозни 
средства се прилага от 1 януари 2016 
г.“

Or. en

Изменение 54
Werner Langen, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Облекчения
(1) При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 50% 
от целевата стойност за специфични 
емисии на всеки производител, 
съгласно Регламент (ЕО) № 433/2009, 
се счита за:
- 3,5 леки автомобила за 2012 г.,
- 3,5 леки автомобила за 2013 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2014 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2015 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2016 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2017 г.,
- 2 леки автомобила за 2018 г.,
- 2 леки автомобила за 2019 г.,
- 2 леки автомобила за 2020 г.
(1a) Многократно изчисляване 
съобразно параграф 1 се осъществява 
само когато средните специфични 
емисии на CO2 на даден производител 
за съответната календарна година не 
надвишават с повече от 15% неговите 
цели за специфични емисии.“

Or. de

Изменение 55
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5a
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.“

Or. en

Изменение 56
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5a
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
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лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.“

Or. de

Изменение 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km

Стимули за леки автомобили с ниски 
емисии 

Or. en

Изменение 58
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km

Облекчения

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g
CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2/km се счита за:

- 2 леки автомобила за 2020 г.,
- 1,7 леки автомобила за 2021 г.,
- 1,5 леки автомобила за 2022 г.,
- 1,3 леки автомобила за 2023 г.,
- 1 лек автомобил считано от 2024 г.

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се взема 
предвид, когато за периода 2020 —
2023 г. се прилагат посочените в 
параграф 1 коефициенти, не може да 
превишава общо 20 000 нови 
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.“

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се взема 
предвид, при прилагането на
посочените в параграф 1 коефициенти
за конкретна година, не може да 
превишава 2% от общите нови 
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.“

Or. en

Обосновка

Предвид високите разходи за научни изследвания и развитие, суровини и производство, 
свързани с развитието на превозни средства с много ниска въглеродна интензивност, 
може да са необходими допълнителни стимули, за да бъдат насърчени 
производителите да започнат да доставят превозни средства с много ниска 
въглеродна интензивност по-рано отколкото в противен случай биха започнали. 
Облекченията биха могли да послужат за тази цел, но също така имат потенциала 
да подкопаят целта от 95g. Следователно трябва да бъде постигнат правилен баланс 
като се ограничат коефициентите, срокът и размерът на облекченията, които 
могат да бъдат използвани.

Изменение 59
Alejo Vidal-Quadras
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов) – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии под 45g CO2/km се 
счита за 2 леки пътнически 
автомобила в периода между 2016-
2019 г.

Or. en

Изменение 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 на 
производител:

a) целта за специфични емисии на 
производител, който продава по-
малко от 4% нови леки автомобили с 
ниски емисии, които отделят по-
малко от 35 g CO2/km, се свежда до:
- 4g за производители, продаващи по-
малко от 1% леки автомобили с ниски 
емисии;
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- 3g за производители, продаващи по-
малко от 2% леки автомобили с ниски 
емисии;
- 2g за производители, продаващи по-
малко от 3% леки автомобили с ниски 
емисии;
- 1g за производители, продаващи по-
малко от 4% леки автомобили с ниски 
емисии;
б) целта за специфични емисии на 
производител, който продава повече 
от 4% леки автомобили с ниски 
емисии, които отделят по-малко от 
35 g CO2/km, се увеличава до:
- 2g за производители, продаващи 
повече от 4% леки автомобили с 
ниски емисии;
- 3g за производители, продаващи 
повече от 5% леки автомобили с 
ниски емисии;
1a. До 28 февруари всяка година 
държавите членки публично 
оповестяват по отношение на 
предходната календарна година, 
започваща на ...+, общия брой за всеки 
производител на превозните средства 
със специфични емисии на CO2 – 35 g 
CO2/km.
1б. До 28 февруари всяка година по 
отношение на предходната 
календарна година, започваща на ...+ , 
Комисията оповестява доклад 
относно въздействието, което 
стимулите за леки автомобили с 
ниски емисии, са оказали върху целите 
за специфични емисии на 
производителите.
__________________
+ ОВ: Моля въведете годината на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 61
Josefa Andrés Barea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km

Превозни средства с много ниска 
въглеродна интензивност

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г.
и за 1 лек автомобил от 2024 г.
нататък.

1. От 2020 г. нататък: 

a) целта за средни специфични емисии
на CO2 на всеки производител, който 
регистрира на пазара на Съюза повече 
от 5% нови леки пътнически 
автомобили със специфични емисии
по-малки от 50 g CO2/km, се увеличава 
с 2 g CO2/km;
б) целта за средни специфични емисии 
на CO2 на всеки производител, който 
регистрира на пазара на Съюза по-
малко от 4% нови леки пътнически 
автомобили със специфични емисии 
на CO2  по-малки от 50 g CO2/km, се 
намалява с 1 g CO2/km;
в) целта за средни специфични емисии 
на CO2 на производителите, които 
регистрират на пазара на Съюза 
между 4 % и 5 % нови леки 
пътнически автомобили със 
специфични емисии на CO2 по-малки 
от 50 g CO2/km, не се изменя;

Or. en
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Изменение 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2, които са
под 50g CO2/km или който отделя под 
50 % от стойността за CO2 , 
посочена в неговата цел за 
специфични емисии, определена във 
формулата в приложение І, с таван 
от 70g CO2/km, се счита за 2 леки
пътнически автомобила от 2016 г. 
нататък. Използването на част или 
всички натрупани облекчения може 
да бъде направено всяка година в 
рамките на периода 2016-2025 г.

Or. en

Обосновка

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).
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Изменение 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2, които са
под 50g CO2/km или който отделя под 
50 % от стойността за CO2 , 
посочена в неговата цел за 
специфични емисии, определена във 
формулата в приложение І, с таван 
от 70g CO2/km, се счита за 2 леки
пътнически автомобила от 2016 г. 
нататък. Използването на част или 
всички натрупани облекчения може 
да бъде направено всяка година в 
рамките на периода 2016-2025 г.

Or. en

Обосновка

ЕС прие обща политическа визия в посока чист и устойчив транспорт в бъдещите 
десетилетия. Това ще доведе до по-бързо навлизане на пазара на технологии, свързани 
с изключително високи разходи, и ще е от полза за всички заинтересовани страни, 
включително потребители (по-ранна доставка на продукти), околна среда (по-ниски 
емисии на CO2 ) и производители (по-бързо намаляване на разходите). Поради 
несигурността в условията на пазара, определени гъвкави механизми следва да бъдат 
включени, за да се запази подкрепата за тези превозни средства.

Изменение 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2, които са
под 50g CO2/km или който отделя под 
50 % от стойността за CO2 , 
посочена в неговата цел за 
специфични емисии, определена във 
формулата в приложение І, с таван 
от 70g CO2/km, се счита за 1,5 леки
пътнически автомобила от 2016 г. 
нататък.

Or. en

Изменение 65
Kent Johansson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 2 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Например равнището на подкрепа за превозни средства с ниски емисии е по-високо в 
САЩ и Китай. Политиката на ЕС трябва да бъде в съответствие с тези 
държави/региони, за да не се окаже ЕС в неблагоприятно от конкурентна гледна 
точка положение, което би засегнало по отрицателен начин 
конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в световен план.
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Изменение 66
Kent Johansson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 45 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

Or. en

Обосновка

В преходния период от автомобили, използващи гориво, към електрически такива, 
електричеството за леки автомобили все още не е достъпно навсякъде (най-вече в 
слабо населените райони). Поради това е важно и да се даде стимул за развитие на 
хибридни електрически автомобили с ниски емисии на CO2.

Изменение 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.
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Изменение 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.

заличава се

Or. en

Обосновка

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Изменение 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
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Hibner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.

заличава се

Or. en

Изменение 70
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.

2. От 2020 г. и през всяка следваща 
календарна година Комисията, въз 
основа на информацията, 
предоставена от държавите членки в 
съответствие с член 8, параграф 2, 
изчислява до каква степен кредитите 
и дебитите, получени по силата на 
разпоредбите на настоящия член, 
засягат равнището на целта, 
посочена във втория параграф на член 
1.“

Or. en
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Изменение 71
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 а (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се взема 
предвид, когато за периода 2020 —
2023 г. се прилагат посочените в 
параграф 1 коефициенти, не може да 
превишава общо 20 000 нови
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се взема 
предвид, когато за периода 2020 —
2023 г. се прилагат посочените в 
параграф 1 коефициенти, не може да 
превишава общо 1% от новите
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.

Or. de

Изменение 72
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5 a (нов) – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 73
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pl

Обосновка

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

Изменение 74
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Добавя се следният член:
„Член 7а
Съответствие в експлоатация
1. Разпоредбите за съответствие в 
експлоатация се прилагат mutatis 
mutandis за разхода на гориво и 
емисиите на CO2 на новите леки 
пътнически автомобили по време на 
нормалния им полезен живот при 
нормални условия на употреба, както 
е предвидено в член 9 и приложение II 
към Регламент (ЕО) № 692/2008. Тези 
разпоредби изискват независим тест 
със спускане по инерция на новия лек 
автомобил, чието съответствие в 
експлоатация се проверява, за да се 
определят стойностите на 
съпротивление за настройване на 
динамометъра.
2. Резултатите от изпитването в 
условията на експлоатация се 
придружават от доклад за проверка, 
предприета от независим и 
сертифициран орган. Докладът за 
проверка оценява дали изпитването, 
предприето в условията на 
експлоатация, е било представително 
за нормалните условия на употреба и 
оправданите корекции.
3. Държавите членки предоставят на 
обществеността в електронна форма 
резултатите от изпитването в 
условията на експлоатация и 
придружаващия доклад за проверката 
в съответствие с Директива 
2003/4/ЕО и в рамките на три месеца 
предават тези резултати и доклад за 
проверка на Комисията.
4. Ако измерената стойност на 
емисиите на CO2 за нов лек 
пътнически автомобил по време на 
изпитване в условията на 



AM\925662BG.doc 49/87 PE504.233v01-00

BG

експлоатация надхвърля 
специфичните му емисии на CO2, 
отчитани съгласно член 8, параграф 
2, с повече от 4%, Комисията 
преизчислява средните специфични 
емисии на CO2 за производителя през 
предходните години, за да установи 
съответствие с целта за 
специфичните емисии съгласно член 
8. Въз основа на преизчисленията, 
всяко превишаване на целта за 
специфичните емисии подлежи на 
такса за извънредно количество 
емисии в съответствие с член 9.
5. Комисията поддържа централен 
регистър на резултатите от 
изпитването в условията на 
експлоатация, докладвани от 
националните органи, и на годишна 
основа публикува обобщаващ доклад. 
Централният регистър и 
обобщаващите доклади се 
предоставят на разположение на 
обществеността в електронна 
форма.
6. Комисията, чрез актове за 
изпълнение, приема подробни правила 
за съответствието в експлоатация, 
посочено в параграф 1, необходими, за 
да се гарантира, че изпитването в 
условия на експлоатация 
възпроизвежда във възможно най-
голяма степен нормални условия на 
употреба, като същевременно 
насърчават еднаквото прилагане и се 
основават на опита при 
изпълнението на параграф 1 от 
производителите и оценките в 
докладите за проверка, посочени в 
параграф 2. Актовете за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, параграф 2. Тези 
правила се приемат до [ДДММГГГГ].“

Or. en
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Обосновка

Съществуващите разпоредби за съответствие в експлоатация са добре установени и 
представляват подходяща основа за измерване на разхода на гориво и емисиите на 
CO2 при нормални условия на употреба. Когато действителните емисии на CO2 
значително превишават тези, записани в сертификата за съответствие, е 
целесъобразно Комисията да преразгледа съответствието с целите за специфичните 
емисии за предходни години и да наложи по целесъобразност такси за извънредно 
количество емисии.

Изменение 75
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Добавя се следният член: 
„Член 7а
Съответствие в експлоатация
1. Разпоредбите за съответствие в 
експлоатация, както са предвидени в 
член 9 и приложение II към 
Регламент (ЕО) № 692/2008, се 
прилагат mutatis mutandis за разхода 
на гориво и емисиите на CO2 на 
леките пътнически автомобили по 
време на нормалния им полезен 
живот при нормални условия на 
употреба.
2. За всички нови превозни средства 
резултатите от изпитването в 
условията на експлоатация могат да 
се придружават от доклад за 
проверка, предприета от независим и 
сертифициран орган за оценяване на 
това дали изпитването в условията 
на експлоатация е било 
представително за нормалните 
условия на употреба и оправданите 
корекции.



AM\925662BG.doc 51/87 PE504.233v01-00

BG

3. Държавите членки предоставят на 
обществеността в електронна форма 
резултатите от изпитването в 
условията на експлоатация и 
придружаващия доклад за проверката 
в съответствие с Директива 
2003/4/ЕО и в рамките на три месеца 
предават тези резултати и доклад за 
проверка на Комисията.
4. Ако измерената стойност на 
емисиите на CO2 за лек пътнически 
автомобил по време на изпитване в 
условията на експлоатация надхвърля 
специфичните му емисии на CO2, 
отчитани съгласно член 8, параграф 
2, с повече от 4%, Комисията 
преизчислява средните специфични 
емисии на CO2 за производителя за 
тази година, за да установи 
съответствие с целта за 
специфичните емисиите съгласно 
член 8. Въз основа на 
преизчисленията, всяко превишаване 
на целта за специфичните емисии
подлежи на такса за извънредно 
количество емисии в съответствие с 
член 9.
5. Комисията поддържа централен 
регистър на резултатите от 
изпитването в условията на 
експлоатация, докладвани от 
националните органи, и на годишна 
основа публикува обобщаващ доклад. 
Централният регистър и 
обобщаващите доклади се 
предоставят на разположение на 
обществеността в електронна 
форма.“

Or. en

Изменение 76
Yannick Jadot
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Добавя се следният член:
„Член 7а
Съответствие в експлоатация
Мерките за съответствие в 
експлоатация са подходящи, за да се 
гарантира, че икономията на гориво и 
емисиите на CO2 от леки пътнически 
автомобили по време на изпитвания 
за типово одобрение са еквивалентни 
на постигнатите от същото 
превозно средство по време на 
нормални условия на употреба.
Съответствието в експлоатация за 
CO2 се установява от изпитвания на 
трета страна, предприети от 
независим и сертифициран орган по 
време на цикъла на изпитване, до 
2014 г.
Ако измерената стойност на CO2 
надхвърля декларираната от 
производителя стойност на CO2 с 
повече от член 4%, се прилага член 10, 
параграф 5 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.“

Or. en

Изменение 77
Werner Langen, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 8 - параграф 4



AM\925662BG.doc 53/87 PE504.233v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В член 8 параграф 4 се заменя със 
следното:
„(4) Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите членки съгласно 
настоящия член. Регистърът е 
открит за публичен контрол.
До 30 юни на всяка година, като се 
започне от 2011 г., Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:
a) средните специфични емисии на 
CO2 през предходната календарна 
година;
б) целта за специфичните емисии 
през предходната календарна година; 
и
в) разликата между неговите средни 
специфични емисии на CO2, изчислени 
съобразно буква а), през предходната 
календарна година и целта му за 
специфични емисии през същата тази 
година.
Наред с това, до 30 юни на всяка 
година, като се започне от 2016 г. и се 
стигне до 2023 г. включително, 
Комисията прави предварителни 
изчисления за всеки производител за:
a) средните специфични емисии на 
CO2 за предходната календарна 
година, без оглед на посочените в член 
5 облекчения,
б) разликата между неговите средни 
специфични емисии на CO2, изчислени 
съобразно буква а), през предходната 
календарна година и целта му за 
специфични емисии през същата тази 
година.
Комисията съобщава на всеки 
производител предварителното си 
изчисление за него. Уведомлението 
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включва данни за всяка държава 
членка относно броя на новите 
регистрирани леки пътнически 
автомобили и техните специфични 
емисии на CO2.“

Or. de

Изменение 78
Werner Langen, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 8 параграф 5 се заменя със 
следното:
„(5) Производителите могат, в срок 
до три месеца след като са били 
уведомени за предварителните 
изчисления по параграф 4, да 
уведомят Комисията за евентуални 
грешки в данните, като посочат 
държавата членка, в която смятат, 
че е била допусната грешката.
Комисията разглежда всички 
уведомления от производителите и до 
31 октомври може да потвърди или 
да измени предварителните 
изчисления по параграф 4.“
Считано от 1 януари 2016 г. до 2023 г. 
включително, всеки производител 
съобщава на Комисията, в рамките 
на три месеца след уведомлението за 
предварителното изчисление 
съобразно параграф 4, дали 
Комисията следва да вземе под 
внимание при изчисляването на 
средните му специфични емисии на 
CO2 за предходната година 
посоченото в член 5 облекчение.
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Or. de

Изменение 79
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) член 9, параграф 2, буква б) се 
заменя със следната:
„б) считано от 2019 г.:
(Извънредно количество емисии × 130 
евро) × брой нови леки пътнически 
автомобили.“

Or. en

Обосновка

Едно адекватно равнище на таксата за извънредно количество емисии е от 
съществено значение за гарантиране на спазването на регламента. Според оценката 
на въздействието на Комисията средните пределни разходи за постигане на 95 g/km 
през 2020 г. са € 91 g CO2/km. За да се отразят вероятните горни пределни разходи за 
съответствие с целите за 2020 г., таксата за извънредно количество емисии трябва 
да се увеличи до най-малко € 130 g CO2/km.

Изменение 80
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква a а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 11 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) В параграф 4 първата алинея се 
заменя със следното:
„Заявление за дерогация от целта за 
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специфичните емисии, изчислена в 
съответствие с приложение I, може 
да бъде подадено от производител, 
който заедно с всички свои свързани 
предприятия отговаря за от 10 000 до 
100 000 нови леки пътнически 
автомобила, регистрирани в 
Общността за календарна година.“

Or. en

Обосновка

За да се осигури постепенно цялостно намаляване на емисиите на CO2 в рамките на 
автомобилния парк, от 2020 г. до 2030 г. дерогацията за „тясноспециализирано 
производство“ следва да се намали до 100 000.

Изменение 81
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 11 – параграф 4 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако заявлението е във връзка с 
приложение I, точка 1, буква в), цел, 
която представлява 45-процентно 
намаление на средните специфични 
емисии на CO2 през 2007 г. или, когато 
дадено заявление се подава по 
отношение на няколко свързани 
предприятия — 45-процентно 
намаление на средната стойност на 
средните специфични емисии на CO2 
на тези предприятия през 2007 г.

заличава се

Or. ro
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Изменение 82
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква в а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 11 – параграф 4 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) В параграф 4, втора алинея се 
добавя следната буква:
„ва) ако заявлението е във връзка с 
приложение I, точка 1, буква г), цел, 
която представлява 65-процентно 
намаление на средните специфични 
емисии на CO2 през 2007 г. или, когато 
дадено заявление се подава по 
отношение на няколко свързани 
предприятия — 65-процентно 
намаление на средната стойност на 
средните специфични емисии на CO2 
на тези предприятия през 2007 г.“

Or. en

Изменение 83
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) в член 12, параграф 1 последното 
изречение се заличава.

Or. pl

(Общият принос на тези технологии за намаляването на целта за специфичните 
емисии на даден производител може да бъде най-много 7 g CO2/km.)
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Обосновка

Не могат да се поставят ограничения на иновативните технологии.

Изменение 84
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на CO2, 
постигнато чрез използване на 
иновативни технологии.
Отчитането на технологиите 
трябва да включва като минимум 
доклад за проверка от техническа 
служба, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № 725/2011.
Общият принос на тези технологии 
за намаляване на целта за 
специфични емисии на производител 
може да бъде до 3.5 g CO2/km на 
превозно средство.“

Or. en

Обосновка

Екологичните иновации подобряват ефективността на превозното средство при 
реални условия на движение, но не и при цикъла на изпитване. Цикълът на изпитване и 
изпитателните процедури трябва да се актуализират, за да бъдат по-
представителни за положението при реални условия на движение. Докато се 
актуализира цикълът, можем да приемем необходимостта от екологични иновации, 
стига да се поддържа настоящата надеждна процедура за оценка, а общият принос, 
който екологичните иновации могат да направят за целта, се ограничава до 3.5 g/km.
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Изменение 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 2009/443
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В член 12 параграф 1 се заменя със 
следното:
„(1) При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
иновативни технологии или 
съчетание от иновативни 
технологии („иновативни 
технологични пакети”). Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за 
специфичните емисии на 
производител може да бъде до 7 g 
CО2/km.“

Or. de

Изменение 86
Ismail Ertug

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
2009/443/EО
Член 12 – параграф 2 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на иновативни 
технологии по параграф 1. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 14, параграф 2 от настоящия 

Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на иновативни 
технологии или иновативен 
технологичен пакет по параграф 1.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
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регламент. параграф 2 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 87
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в член 12, параграф 2 буква в) се 
заличава.

Or. pl

((в) иновативните технологии трябва да не са обхванати от измерването на СО2 при 
стандартния цикъл на изпитване или от задължителни разпоредби, свързани с 

допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, 
посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на 

общностното право.“)

Обосновка

Това изключение е нелогично и необосновано.

Изменение 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В член 12, параграф 2 първото 
изречение се заменя със следното:

(9) Член 12, параграф 2 се заменя със 
следното:

„Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на иновативни 

„Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на иновативни 
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технологии по параграф 1. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 14, параграф 2 от настоящия 
регламент.“

технологии или иновативни 
технологични пакети по параграф 1.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2. Разпоредбите относно 
процедурата се основават на 
следните критерии:
a) намалението на CO2, постигнато 
посредством използването на 
иновативни технологии или 
иновативни технологични пакети, 
трябва да се дължи на доставчика 
или производителя;
б) иновативните технологии или 
иновативните технологични пакети 
трябва да имат проверен принос за 
намаляване на CO2;
Допълнителните иновативни 
технологии и иновативни 
технологични пакети и тяхното 
въздействие върху специфичните 
емисии на CO2 от леки пътнически 
автомобили могат да се признават 
само по отношение на частта, която 
се осъществява извън стандартния 
цикъл на изпитване; иновативните 
технологии и иновативните 
технологични пакети трябва да не са 
обхванати от разпоредби, свързани с 
допълнителни мерки, съответстващи 
на изискването за намаление от 10 g 
CO2/km, посочени в член 1, и да не са 
задължителни съгласно други 
разпоредби на общностното право.“

Or. de

Изменение 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 а (нова)
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Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В член 12 параграф 3 се заменя със 
следното:
„Доставчик или производител, който 
е подал заявление за одобряването на 
дадена мярка като иновативна 
технология или иновативен 
технологичен пакет, представя на 
Комисията доклад, включително 
доклад за проверка, издаден от 
независим и сертифициран орган. В 
случай на възможно взаимодействие 
между тази мярка и друга вече 
одобрена иновативна технология или 
друг иновативен технологичен пакет, 
докладът посочва това 
взаимодействие, а докладът за 
проверката дава оценка на степента, 
до която това взаимодействие изменя 
намалението, постигнато чрез всяка 
от мерките.“

Or. de

Изменение 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) След член 12, параграф 4 се добавя 
следният параграф:
„Един път годишно Комисията 
представя пред Съвета и Парламента 
доклад относно одобрени и 
отхвърлени иновативни технологии и 
иновативни технологични пакети.“
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Or. de

Изменение 91
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В края на член 12 се добавя 
следният параграф:
„Комисията трябва до 31.12.2013 г. да 
предложи преразглеждане на 
разпоредбите за прилагане на 
процедурата за одобрение на 
екологични иновации, за да улесни 
кандидатстването за използване на 
иновативни технологии. След това 
преразглеждане Комисията следва да 
издаде ръководство за това как да се 
прилага правилно.“

Or. de

Обосновка

Съществуващото законодателство, Регламент (ЕО) № 443/2009, предвижда, че с 
оглед постигане на целта на Общността следва да се вземе предвид намалението на 
емисиите на CO2, постигнато чрез използване на иновативни технологии. Въпреки 
това, в миналото е установено,че до този момент е било представено само едно 
заявление от този вид. Основно преразглеждане на процедурата за одобрение с цел 
опростяване на процеса по кандидатстване, както и издаването на ръководство, биха 
могли да поправят това положение.

Изменение 92
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 се изменя, както следва:
a) В параграф 2 третата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„Тези мерки се приемат с делегирани 
актове в съответствие с член 14а.“

б) В параграф 3 втората алинея се 
заличава.

в) параграф 5 се заменя със следното:

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

г) параграф 7 се заменя със следното:
  
“7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с 
цел да бъдат адаптирани формулите 
в приложение I, така че да бъдат 
отразени възможни промени в 
регламентираната процедура за 
изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните 
емисии на СО2, посочена в 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008, като се 
гарантира, че при старите и новите 
процедури на изпитване се прилагат 
съпоставимо строги изисквания за 
намаляване на емисиите по 
отношение на производителите и 
превозните средства с различна 
полезност.“

Or. ro
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Изменение 93
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Алинея 1 от параграф 2 от член 13 
се заменя със следното:
„2. До 31 октомври 2014 г. и на всеки 
три години след това се приемат 
мерки за изменение на приложение I, 
за да се коригират стойностите на 
M0 и F0, посочени в него, в 
зависимост от средната маса и 
средния отпечатък съответно на 
новите леки пътнически автомобили 
през предходните три календарни 
години.“

Or. en

Изменение 94
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква a а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) В член 13, параграф 3 се включва 
следната алинея 1а:
„С оглед гарантиране на това, че 
действителните емисии са адекватно 
отразени и измерените стойности на 
CO2 са точно съпоставими, 
Комисията, в съответствие с член 14, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
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715/2007, гарантира, че тези 
елементи в процедурата за 
изпитване, които имат съществено 
въздействие върху измерените емисии 
на CO2, са точно определени и 
гъвкавостта на изпитванията е 
премахната.“

Or. en

Изменение 95
Werner Langen, Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 3 втората алинея се 
заличава.

б) Параграф 3 се заменя със следното:

„(3) От 2012 г. Комисията извършва 
оценка на въздействието, за да 
преразгледа до 2014 г., както е 
предвидено в член 14, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
процедурите за измерване на 
емисиите на СО2, посочени в 
споменатия регламент, с цел 
прилагане на преразгледана процедура 
за целите на настоящия регламент 
от 1 януари 2021 г.  По-конкретно 
Комисията представя подходящи 
предложения за адаптиране на тези 
процедури, така че да отразяват 
адекватно действителните 
резултати на леките автомобили по 
отношение на емисиите на СО2 и да 
включват одобрените иновативни 
технологии съгласно определението 
на член 12, които биха могли да бъдат 
отразени в цикъла на изпитване. 
Комисията гарантира, че 
впоследствие тези процедури се 
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преразглеждат редовно.“

Or. de

Изменение 96
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 97
Josefa Andrés Barea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В член 13 се вмъква следнaта 
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алинея 3а:
„3a. Комисията следва да обмисли 
ползата от гарантирането, че 
стойностите на CO2 за одобрението 
на типа включват емисиите в 
резултат на използването на 
основните енергоползващи 
устройства на автомобила, и по 
целесъобразност да направи 
предложения за влизането в сила на 
това условие в периода след 2020 г.“

Or. en

Изменение 98
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В срок до 31 декември 2015 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, посочени в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 11, с цел да 
определи:

a) условията за постигане на 
дългосрочната цел от 75 g CO2/km до 
2025 г. по икономически най-
ефективния начин, чиято 
постижимост е предмет на 
потвърждаване въз основа на 
актуализираните резултати от 
оценката на въздействието,
б) аспектите на изпълнението на 
тази цел, включително таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и на 
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оценката на въздействието, 
включваща цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и зависимите от нея 
промишлени сектори, Комисията по 
целесъобразност представя 
предложение за изменение на 
настоящия регламент в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура, по начин, 
който е възможно най-неутрален от 
гледна точка на конкуренцията и 
допринася за социалната 
справедливост и устойчивостта.

Or. en

Обосновка

Дългосрочната цел предоставя на производителите на леки автомобили и на 
доставчиците в автомобилостроенето сигурност на планирането и инвестициите. 
Бъдещото технологично, икономическо или социално развитие обаче може да повлияе 
на постижимостта на дългосрочната цел. Поради това е целесъобразно целта за 
2025 г. да се преразгледа през 2015 г.

Изменение 99
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

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 
пътнически автомобили за периода след
2020 г.

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията представя предложение 
относно целите за емисиите на CO2 за 
нови леки пътнически автомобили за 
периода след 2020 г.  Новата пределна 
стойност се изчислява така, че да се 
даде възможност да бъдат 
постигнати целите, поставени в 
„Пътна карта за постигането на 
Eдинно европейско транспортно 
пространство — към 
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конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“, включително 60-
процентно намаление на емисиите на 
парникови газове от транспорта до 
2050 г. Това предложение се основава 
на нов световен цикъл на изпитване 
(WLTP). Ако не бъде постигнато 
споразумение по този стандарт до 1 
април 2014 г., предложението се 
основава на установения цикъл на 
изпитване (NEDC).
Предложението за нова гранична 
стойност на СО2 включва също така:
- оценка на жизнения цикъл на 
емисиите на CO2 от леки пътнически 
автомобили, както е посочено в 
„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. В резултат на 
новите модели двигатели и все по-ниските стойности на разходите, емисиите на 
изходната тръба на последния шумозаглушител сега представляват по-малко от 
половината емисии на СО2 от леки пътнически автомобили, 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.

Изменение 100
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г., с 
цел достигане до 2025 г. на цел в 
рамките от 65 g CO2/km до 75 g 
CO2/km, освен ако по-ниска цел е 
обоснована надлежно с оглед 
използването на технологии с ниски 
емисии и тяхното приемане на 
пазара.
Въз основа на този преглед, който 
включва обща оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и зависимите от нея 
отрасли, Комисията по 
целесъобразност прави предложение 
за изменение на настоящия 
регламент по начин, който е разходно 
ефективен и възможно най-неутрален 
от гледна точка на конкуренцията и 
който гарантира постигането на 
дългосрочните цели на Съюза в 
борбата срещу изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 101
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 

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

за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г., 
включително цел за емисиите на CO2 
за 2025 г., която гарантира 
продължаване на водещата роля на 
Европейския съюз по отношение на 
икономията на гориво и емисиите на 
CO2. От решаващо значение е тази 
цел да бъде определена по един 
прозрачен начин и да се основава на 
широка консултация със 
заинтересованите страни и на оценка 
на въздействието, тя не следва да се 
забавя след 2014 г. с цел осигуряване на 
адекватна сигурност на планирането 
и инвестициите за промишлеността.

Or. en

Обосновка

Стандартите на Европейския съюз за емисиите на CO2 от леки пътнически 
автомобили значително са спомогнали за ускоряване на подобренията в икономията 
на гориво, както и за това ЕС да заеме мястото на световен лидер. Други пазари 
обаче последваха това, а САЩ по-специално регламентираха емисиите на парникови 
газове и икономията на гориво за новите автомобили до 2025. ЕС следва да последва 
този пример и да избегне всякакво забавяне при определянето на допълнителни 
стандарти, като същевременно гарантира прозрачен и открит дебат.

Изменение 102
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 

5. Не по-късно от 2017 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 
специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
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оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г. въз 
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 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-рано до 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г. и не 
преди новите цикъл и процедури за 
изпитване да бъдат напълно 
определени, въведени и първите 
резултати да са оценени.“

Or. en

Обосновка

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.
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Изменение 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-рано до 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г. и не 
преди новите цикъл и процедури за 
изпитване да бъдат напълно 
определени, въведени и първите 
резултати да са оценени.

Or. en

Обосновка

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Изменение 105
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5



AM\925662BG.doc 75/87 PE504.233v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. При условие, че новият цикъл за 
изпитване бъде взет под внимание, 
Комисията в срок до 31 декември 
2014 г. Комисията извършва преглед на 
целите за специфичните емисии, 
условията и други аспекти от настоящия 
регламент с оглед определянето на цели 
за емисиите на CO2 за нови леки 
пътнически автомобили за периода след 
2020 г.

Or. en

Обосновка

Важно е възможно най-скоро да се определят цели за емисиите на CO2 след 2020 г., 
но при този процес е важно да се вземе под внимание новият цикъл за изпитване, в 
противен случай рисковете на процеса се оказват контрапродуктивни.

Изменение 106
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

В срок до 31 декември 2007 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г., 
включително цел от 70 g CO2/km за 
2035 г.“

Or. de



PE504.233v01-00 76/87 AM\925662BG.doc

BG

Изменение 107
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за 2025 г. и периода след
това.

Or. en

Изменение 108
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква в а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф:
„5a. Тези цели са съгласувани с 
икономически ефективния път за 
постигане на дългосрочните цели на 
Съюза в областта на климата за 
2050 г.“

Or. en

Обосновка

Дългосрочните цели с постепенно увеличаване на равнището на амбиция са важни за 
рамка в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., както и за 
постигане на целта 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 
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бъде изразено по-ясно.

Изменение 109
Werner Langen, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква г)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с цел 
да бъдат адаптирани формулите в
приложение I, така че да бъдат отразени 
възможни промени в регламентираната 
процедура за изпитване, която се 
използва за измерването на 
специфичните емисии на СО2, посочена 
в Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008, като се
гарантира, че при старите и новите 
процедури на изпитване се прилагат 
съпоставимо строги изисквания за 
намаляване на емисиите по отношение 
на производителите и превозните 
средства с различна полезност.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с цел 
да бъдат адаптирани формулите в
приложение I, така че да бъдат отразени 
възможни промени в регламентираната 
процедура за изпитване, която се 
използва за измерването на 
специфичните емисии на СО2, посочена 
в Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008. По този 
начин Комисията гарантира, че всяко 
отклонение от целта за 
специфичните емисии на CO2, което 
възникне след 1 януари 2021 г. поради 
новата процедура за изпитване, ще 
бъде коригирано.

Тя същевременно 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. de

Изменение 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква г)
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Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 14а с цел 
да бъдат адаптирани формулите в 
приложение I, така че да бъдат отразени 
възможни промени в регламентираната 
процедура за изпитване, която се 
използва за измерването на 
специфичните емисии на СО2, посочена 
в Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008, като се 
гарантира, че при старите и новите 
процедури на изпитване се прилагат 
съпоставимо строги изисквания за 
намаляване на емисиите по отношение 
на производителите и превозните 
средства с различна полезност.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, параграф 2 с цел да 
бъдат адаптирани формулите в 
приложение I, така че да бъдат отразени 
възможни промени в регламентираната 
процедура за изпитване, която се 
използва за измерването на 
специфичните емисии на СО2, посочена 
в Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008, като се 
гарантира, че при старите и новите 
процедури на изпитване се прилагат 
съпоставимо строги изисквания за 
намаляване на емисиите по отношение 
на производителите и превозните 
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 111
Silvia-Adriana Ţicău

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



AM\925662BG.doc 79/87 PE504.233v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 8, параграф 9, 
втора алинея, член 11, параграф 8, 
член 13, параграф 2, трета алинея и 
член 13, параграф 7, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент]. Комисията 
представя доклад относно 
делегирането на правомощия най-
късно девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането 
на правомощия се удължава 
автоматично за същия срок, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу 
посоченото удължаване най-късно 
три месеца преди изтичането на 
срока.

Or. ro

Изменение 112
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 14а - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 9, втора 
алинея, член 11, параграф 8, член 13, 
параграф 2, трета алинея и член 13, 
параграф 7, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 9, втора 
алинея, член 11, параграф 8, член 13, 
параграф 2, трета алинея и член 13, 
параграф 7, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
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Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

.

Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

(отнася се само до версията на 
румънски език)

Or. ro

Изменение 113
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 14а - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 9, втора алинея, член 11, 
параграф 8, член 13, параграф 2, трета 
алинея и член 13, параграф 7, влиза в 
сила единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.“

(5) Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 9, втора алинея, 
член 11, параграф 8, член 13, 
параграф 2, трета алинея и член 13, 
параграф 7, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.“

(отнася се само до версията на
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румънски език)

Or. ro

Изменение 114
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) от 2020 г.: в) от 2020 г.:

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

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

i) Специфични емисии на CO2 = 95 + 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 = 0,0333. a = 0,0333.

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

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира сигурност по време на преходния период за производителите на 
автомобили, както и да се позволи пълна гъвкавост за бъдещо преразглеждане, за 
целта за 2020 г. следва да се въведе формула въз основа на отпечатъка и да се прилага 
успоредно с формулата, основаваща се на масата. Предоставянето на 
производителите на възможност да избират между цел, основаваща се на масата, и 
цел, основаваща се на отпечатъка, би довело до по-ниска обща цена за изпълнението 
на техните цели за CO2.

Изменение 115
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2, минус 81 kg

Or. pl

Обосновка

Предложението за намаляване на тази стойност с 81 kg се основава на следното 
изчисление: CO2 = 130 + a × (M – M0), където: CO2 (лявата страна на равенството) 
е равно на 95g/km, a = 0.0457 и M0 = 1372.0 kg. Това означава, че M = 1291 kg. За 
новата версия на формулата M = 1291 kg следва да бъде първоначалната основа за 
новите цели за намаляване на емисиите на СО2, т.е. M0 = 1291 kg.

Изменение 116
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

специфични емисии на CO2 = 80 + a ×
(F – F0)

(Това изменение се прилага в целия 
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текст.)

Or. en

Обосновка

Макроикономическото моделиране в рамките на оценката на въздействието за 
настоящото законодателство показва, че икономиите в резултат на по-малкото 
разходи на ЕС за нефт в резултат на целта за 2020 г. ще доведат до ръст на БВП с 
около 12 милиарда евро. Ако целите за 2020 г. бъдат засилени, тази цифра ще бъде 
още по-висока.

Изменение 117
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

M = масата на превозното средство в
килограми (kg)

F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)
(Позоваване на масата на превозното 
средство се заменя с отпечатъка в 
целия текст.)

Or. en

Обосновка

Масата на лекия автомобил не е добър показател за неговата полезност и 
следователно не следва да се използва, за да се определят целите за специфични 
емисии. Обратно, отпечатъкът (ширина на следата х колесна база) е по-добър 
показател за полезност: той е по-неутрален, стабилен и по-добре отразява 
полезността на един автомобил. Купувачите на леки автомобили могат да избират 
автомобил въз основа на неговия размер, но не и на теглото му. Регламент, основаващ 
се на отпечатъка, ще отдаде заслуженото на производителите за техните усилия да 
направят автомобили си по-леки и ще доведе до по-ниска обща цена за 
производителите за изпълнение на техните цели за 2020 г..

Изменение 118
Yannick Jadot
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

M0 = стойността, приета съгласно
член 13, параграф 2

F0 = стойността, приета съгласно член 
13, параграф 2

Or. en

Изменение 119
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0,0333. а = наклон, съответстващ на 60% въз 
основа на автомобилния парк от 
2009 г.

Or. en

Обосновка

Стойността от 60% се основава на оценка на въздействието на ЕО, осигуряваща 
най-справедливо поделяне на тежестта между производителите на леки автомобили.

Изменение 120
Silvia-Adriana Ţicău

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

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Изменение 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„вa) Считано от 2025 г.:
Специфични емисии на CO2 = 65 + a × 
(M — M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
a = *
(*равно на 60% наклон)“

Or. en

Изменение 122
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В точка 1 от приложение I се 
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добавя следната буква:
„вa) Считано от 2025 г.:
Специфични емисии на CO2 = 60 + a × 
(F – F0)
където:
F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)
F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = наклон, съответстващ на 60%“

Or. en

Обосновка

Изследването AEA–Рикардо от ноември 2012 г. относно „Проучване на възможните 
цели за емисиите на СО2 от автомобили и микробуси в Европа за 2025 г.“ показва, че 
целта от 60 g/km до 2025 г. за леки автомобили ще ускори въвеждането на превозни 
средства с много ниски емисии на въглерод. Тази цел не може да бъде постигната 
единствено с използване на конвенционални и хибридни автомобили, освен ако не се 
намаляват размерът и показателите на автомобилите. Затова са необходими
известни инструкции относно превозните средства с много ниски емисии на въглерод.

Изменение 123
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„вa) Считано от 2025 г.:
Специфични емисии на CO2 = 75 + a × 
(M — M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
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M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = стойност, съответстваща на 60% 
наклон“

Or. en

Обосновка

Дългосрочната цел предоставя на производителите на леки автомобили и на 
доставчиците в автомобилостроенето сигурност на планирането и инвестициите. 
През 2008 г. дългосрочната цел беше определена 12 години предварително, това следва 
отново да бъде направено. Цел от 75g би гарантирала, че усилията за подобряване на 
показателите на конвенционалните превозни средства продължават, но няма да 
изисква проникването в големи мащаби на много напреднали технологии като 
електрическите автомобили.


