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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта до 2020 г. автомобилите да изхвърлят 95 g CO2/km означава намаляване на 
годишното потребление на гориво с 27 % в сравнение с целта от 130 g до 2015 г. 
Очаква се това да стимулира изследователската дейност и иновациите в автомобилния 
отрасъл, като насърчи екологосъобразния растеж и заетостта и подобри 
международната конкурентоспособност на промишлеността на ЕС, като същевременно 
намали зависимостта на ЕС от вноса на петрол. 

Като има предвид широката подкрепа за целите на това законодателно предложение, 
докладчикът предлага ограничен брой изменения с общата цел да се заздравят целите 
на предложението.  

i) Цели за периода след 2020 г.

Слабост на предложението на Комисията е липсата на визия за периода след 2020 г. 
Може да не е възможно да се предскаже точно как ще се развият технологичните 
подобрения до 2025 г., но поставянето на цел за 2025 г. би: а) осигурило сигурност за 
планирането и инвестициите в автомобилната промишленост; б) стимулирало пазара на 
превозни средства с най-ниски въглеродни емисии; в) запазило световната водеща роля 
на ЕС в производството на по-чисти и горивно ефективни автомобили; и г) подало ясен 
политически сигнал за необходимостта от още по-сериозно намаляване на емисиите. 
Европейският парламент има възможността да ръководи разискванията за периода след 
2020 г.

Докладчикът предлага цел до 2025 г. в спектъра от 65 g CO2/km до 75 g CO2/km. 
Комисията следва да прецизира целта в законодателно предложение, което да бъде 
представено до края на 2014 г. с оглед на очакваното възприемане на мерките на пазара 
на технологии с ниски емисии. Следва да се отбележи, че САЩ вече са си поставили 
цел за 2025 г.

ii) Алтернативна схема за облекчения 

С предложението на Комисията се въвежда схема за облекчения за автомобили, 
изхвърлящи под 35 g CO2/km, в периода от 2020 до 2023 г. с коефициент 1,3 и 
ограничени до общ брой 20 000 превозни средства на производител за срока на 
действие на схемата. Слабост на облекченията е, че те може да насърчават 
производителите да произвеждат превозни средства с още по-ниски емисии, но 
същевременно им позволяват да продават и по-замърсяващи автомобили, като по този 
начин отслабват тяхната цел за СО2.

Докладчикът предлага алтернативна система за облекчения, която цели да улесни и 
ускори процеса на пускане на превозни средства с още по-ниски въглеродни емисии на 
пазара на Съюза, като се стимулират и възнаграждават производителите, които са 
инвестирали в технологии с ниски емисии. Производителите, които постигнат над 5 % 
продажби на автомобили, изхвърлящи под 50 g CO2/km, се възнаграждават с 2 g 
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увеличение на тяхната цел (например 97 g вместо 95 g CO2/km), а онези, които 
постигнат под 4 % продажби, ще получат намаление на целта с 1 g. 

iii) Показател за полезност – маса срещу отпечатък

Въпреки че теглото на автомобила има огромно влияние върху разхода на гориво и 
емисиите на CO2, показателят за полезност въз основа на масата е запазен в 
предложението на Комисията. Анализът на оценката на въздействието показва ползи по 
отношение на разходите при преминаването от маса към отпечатък, тъй като 
намаляването на теглото не се стимулира достатъчно, когато масата служи като 
показател. Ако се използва отпечатъкът, неблагоприятните стимули за промяна на 
дизайна на автомобила са по-ограничени. Отпечатъкът в частност би позволил по-често 
използване на намаляването на теглото като възможност за спазване.

Въпреки положителните аспекти на отпечатъка промяна на показателя за полезност не 
би постигнала целта за сигурност на планирането, тъй като е много вероятно 
производителите да са планирали спазването в периода до 2020 г. въз основа на 
запазване на текущия показател. Във връзка с това докладчикът предлага двойна схема, 
при която отпечатъкът може да се използва като алтернатива на масата от 2016 г. 
нататък. Предоставянето на производителите на възможност да избират между масата и 
отпечатъка би довело до цялостно по-ниски общи разходи за изпълнението на техните 
цели за 2020 г. 

iv) Различия между емисиите на CO2 при одобрението на типа и в реални условия 
(цикъл на изпитване)

Важна проблемна област е нарастващата разлика между емисиите при одобрението на 
типа и в реални условия от новите пътнически автомобили. Прегледът на литературата 
в областта и информацията от органите по одобрението на типа и изпитващите органи 
сочат, че все повече се използват възможности за гъвкавост с цел намаляване на 
емисиите на CO2 от новите автомобили. За пътническите автомобили се счита, че 
прилагането на възможности за гъвкавост през последното десетилетие е довело до 
намаляване на регистрираните емисии на CO2 при одобрение на типа с около 11 % 
(между 6 и 16 %), което представлява поне 1/3 от намаленията, постигнати за периода 
2002—2010 г. (9,3 g/km от 26,8 g/km намаление).1  

Евентуалното въздействие на повишеното използване на възможности за гъвкавост е 
релевантно не само от регулаторна гледна точка. Намалени стойности при изпитването 
за одобрение на типа, които не са в резултат от технологични подобрения на 
автомобилите, не водят до намаляване на разхода на гориво при движение в реални 
условия. Това означава, че автомобилите не предоставят на крайните потребители 
обещаните намаления на разходите за гориво, което води до неправилно информиране 
на потребителите. Разочарованието на потребителите по отношение на реалния разход 
на гориво може да доведе в крайна сметка до намалена подкрепа за политиката на ЕС за 

                                               
1 Вж. осъществени от Комисията проучвания: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
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намаляване на емисиите на CO2. Наред с това различните равнища на използване на 
възможности за гъвкавост от различните производители могат да доведат до нелоялна 
конкуренция.  

Докладчикът изтъква необходимостта от изменение на Регламент (ЕО) № 715/20071 с 
цел гарантиране на това, че процедурите за изпитване отразяват адекватно емисиите, 
генерирани при движение в реални условия. Няколко изменения се предлагат за 
справяне с този проблем.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
спрямо целта от 95gCO2/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 95gCO2/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. Въпреки 
това извършените от Комисията 
изследвания сочат, че процедурите за 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите на CO2 съгласно този 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година 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
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регламент, не са предотвратили 
това, производителите да се 
възползват от възможностите за 
гъвкавост, което доведе до твърдения 
за намаляване на емисиите на CO2, 
които не могат да се дължат на 
технологически подобрения и не 
могат да бъдат постигнати при 
истинско движение по пътищата. 
Затова Регламент (EО) № 715/2007 
следва неотложно, най-късно до края 
на 2014 г., да бъде преразгледан, за да 
се гарантира, че процедурите за 
изпитване отразяват адекватно 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. 

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) За да се ускори възприемането на 
пазара на превозни средства с много 
ниски емисии на CO2 или 
електромобили, е необходимо в целия 
Съюз да се изгради адекватна 
инфраструктура за осигуряване на 
алтернативни горива и електрическа 
енергия за превозните средства, 
която да включва гъста мрежа от 
пунктове за зареждане на всички 
подходящи за това места, където 
много електромобили стоят 
паркирани в продължение на часове, 
например буферни паркинги от 
системата Park & Ride. 
Електромобилите следва да се 
зареждат предимно с излишен ток от 
вятърна и слънчева енергия. За целта 
се препоръчва въвеждането в цяла 
Европа на прехвърляеми 
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регистрационни табели, за да могат 
да се използват повече електромобили 
за ежедневно придвижване на къси 
разстояния. 

Обосновка

Има смисъл от електромобилите, особено ако те могат да се използват за съхранение 
на излишъка от вятърна/слънчева енергия. Липсва обаче необходимата 
инфраструктура. Освен това въвеждането на прехвърляеми регистрационни номера, 
каквато е практиката в Германия и Австрия, може да стимулира хората да купят 
малък електромобил за (всекидневното) пътуване от дома до работата и обратно, 
като запазят по-голям автомобил за семейни пътувания.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
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.

Обосновка

Поради голямата административна тежест дерогацията следва да важи за най-
малките производители, които са отговорни за регистрирането на по-малко от 1 000 
нови леки пътнически автомобила годишно.
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Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
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 средства
(WLTP) в рамките на Икономическата 
комисия за Европа на ООН, която 
следва след завършването си да бъде 
включена в законодателството на 
Съюза. Комисията следва да обмисли 
необходимостта от допълване на 
тази процедура с още разпоредби при 
включването й в правото на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
процедурите за изпитване дават ясна 
представа за емисиите на CO2, 
генерирани при действително 
движение по пътищата. 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.
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Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
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 и 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.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14
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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. Независимо от 
това следва при бъдещото 
преразглеждане да се разгледат по-
ниските разходи и ползите от промяна 
на показателя за полезност на 
отпечатък.

(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 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 
производителите са планирали 
своите методи за постигане на 
спазване до 2020 г. въз основа на 
продължаването на сегашния 
показател. Независимо от това по-
ниските разходи и ползите от
отпечатъка биха оправдали 
използването му като показател за 
полезност от 2025 г. нататък. 
Затова, с цел да се гарантира плавен 
преход към промяна на показателя за 
полезност от маса на отпечатък, е 
подходящо да се въведе формула, 
основана на отпечатъка, която да се 
използва от 2016 г. нататък от 
производителите като алтернатива 
на формулата, основана на масата. 

Обосновка

Главното предимство на отпечатъка в сравнение с масата е, че той не дискриминира 
лекотата на превозното средство като стратегия за намаляването на емисиите на 
СО2. Намаляването на теглото се пенализира по настоящата система, основана на 
масата. Ако даден производител намали средната маса на своя парк, неговите емисии 
намаляват, но той получава и по-трудно постижима цел. Това прави намаляването на 
теглото особено непривлекателно като стратегия за намаляване на CO2 по 
настоящата регулаторна рамка, което води до по-висок разход на гориво и по-високи 
емисии на CO2.
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Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Емисиите на парникови газове, 
свързани със зареждането и 
производството и депонирането на 
преводни средства, са значителна 
част от общия въглероден отпечатък 
на пътния транспорт понастоящем 
и е вероятно да станат още по-
съществени в бъдещето. Затова 
трябва да бъде предприето 
политическо действие, което да води 
производителите до най-добрите 
решения, като отчита по-конкретно 
емисиите на парникови газове, 
свързани с производството на енергия 
за зареждане на автомобили, като 
електричество и алтернативни 
горива, и като гарантира, че тези 
емисии нагоре по веригата не 
подкопават ползите, свързани с по-
доброто оперативно използване на 
енергия от превозните средства, 
което е целта на настоящия 
регламент. За тази цел е подходящо 
Комисията да обмисли при бъдещия 
преглед на настоящия регламент за 
периода след 2020 г. регулаторен 
подход, отчитащ емисиите на 
парникови газове, свързани със 
зареждането и жизнения цикъл на 
превозното средство.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.“

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.“

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки 

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки 
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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.

нов лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2/km се счита за 1,5 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.

2. Увеличението на целта за 
средните специфични емисии, 
произтичащо от прилагането на 
коефициента, посочен в параграф 
1, за периода 2020 — 2023 г. се
ограничава до 2,5 g CO2/km на 
година за всеки производител.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 8 се добавя следният параграф 
4а:
„(4а) Когато в резултат от 
проверката на съответствието на 
производството държава членка 
установи в съответствие с член 12, 
параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, 
че емисиите на CO2 от серийно 
превозно средство се отклоняват 
значително от одобрения тип, 
отклонението се докладва на 
Комисията заедно с конкретните 
данни, посочени в приложение ІІ към 
настоящия регламент. 
Специфичните емисии на CO2 за типа 
превозно средство, за което е 
установено отклонението, се 
коригират по съответен начин при 
изчисляването на средните 
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специфични емисии на CO2 през 
следващата календарна година.“

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 8 се добавя следният 
параграф 4б:
„(4б) Комисията наблюдава 
действителните докладвани 
стойности на емисиите на CO2 по 
тип превозно средство и 
производител въз основа на най-
добрите налични източници на 
информация и посочва в годишните си 
мониторингови доклади какви са те в 
сравнение със стойностите на 
одобрението на типа.“ 

Обосновка

Редица източници предоставят информация за реалните данни за разхода на гориво в 
световен мащаб. Те включват, наред с другото: данни, събрани и докладвани от 
отделни лица относно собствения им разход на гориво; наблюдение на разхода на 
гориво от автомобили под наем; изпитвания, осъществявани от 
потребителски/автомобилни организации. Информацията от тези и други източници 
може да се съчетае и да даде представа как отклонението между реалния разход на 
гориво и отчетеното при одобрението на типа се променя, както и да позволи 
сравнение между резултатите при автомобилите на различни производители.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 2 – първа алинея
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Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 октомври 2014 г., а след това 
веднъж на всеки три години се приемат 
мерки за изменение на приложение I, за 
да се коригира стойността на M0, 
посочена в него, в зависимост от 
средната маса на новите леки 
пътнически автомобили през 
предходните три календарни години.

До 31 октомври 2014 г., а след това -
веднъж на всеки три години, се приемат 
мерки за изменение на приложение I, за 
да се коригират стойностите на M0 и 
F0, посочена в него, в зависимост от 
средната маса и отпечатък съответно
на новите леки пътнически автомобили 
през предходните три календарни 
години.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 13, параграф 3 се добавя 
следната алинея 1а:
„С оглед гарантиране на адекватно 
отразяване на действителните 
емисии и съпоставимост на 
измерените стойности на CO2
Комисията, в съответствие с член 14, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, осигурява точното 
определяне на онези елементи в 
процедурата за изпитване, които 
имат съществено въздействие върху 
измерените емисии на CO2, с цел 
предотвратяване на използването на 
възможностите за гъвкавост на 
цикъла на изпитвания от страна на 
производителите.“ 
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Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 13, параграф 3 се добавя 
следната алинея 1б:
„За целите на проверката дали 
емисиите на CO2 на серийните 
автомобили съответстват на 
стойностите, посочени за одобрения 
тип, следва да се гарантира, че 
аеродинамичните стойности и 
стойностите на съпротивление при 
търкаляне се отнасят за автомобила, 
за който се проверява 
съответствието на 
производството.“

Обосновка

Изключително важно е автомобилът, за който се осъществява проверка на 
съответствието на производството, да бъде подложен на изпитване при движение 
по инерция, за да се установят аеродинамичните стойности и стойностите на 
съпротивление при търкаляне и да се осигурят стойностите, които да се използват 
за изпитването на динамометъра, което представлява част от изпитването на 
съответствието на производството. Това ще промени текущото положение, при 
което се използват настройки на динамометъра от автомобила от първоначалното 
изпитване. Това е поради факта, че данните от експерименти показват, че често не е 
възможно да се повторят стойностите от първоначалното изпитване при движение 
по инерция на сериен автомобил.

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква б в) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 13 се добавя следният 
параграф 3а:
„(3a) Комисията разглежда 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 
прави предложения за влизането в 
сила на това изискване в периода след 
2020 г.“

Обосновка

Енергоползващите устройства понастоящем не се активират по време на 
процедурите на изпитване, например климатичната инсталация и светлините се 
изключват.

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
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 2015 г. въз 
основа на новата световна процедура 
за изпитване на лекотоварните 
превозни средства (WLTP) 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 
индикативен спектър от 65 g CO2/km 
до 75 g CO2/km, освен ако по-малка цел 
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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.
Като част от този преглед 
Комисията докладва също относно 
емисиите, свързани със зареждането 
на автомобила, и може, ако е 
уместно, да дава предложения за 
начина, по който тези емисии следва 
да се вземат под внимание в 
настоящия регламент.
Всякакви промени в 
регламентираната процедура за 
изпитване за замерване на 
специфичните емисии на CO2, 
предвидена в Регламент (EО) 
№ 715/2007 и Регламент (EО) 
№ 692/2008, се отчита надлежно чрез 
упражнение за корелация. 

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 14 а (нов) – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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].

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]. Не по-късно от 
девет месеца преди края на 
петгодишния срок Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия. Делегирането на 
правомощия се подновява с мълчаливо 
съгласие за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу подобно 
подновяване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение І – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В точка 1 от приложение I буква б) се 
заменя със следния текст:
„б) от 2016 г.:
Следва да се използва една от 
следните формули:
i) Специфични емисии на CO2 = 130 + 
a × (M — M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
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M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
a = 0,0457.
ii) Специфични емисии на CO2 = 130 + 
b × (F – F0)
където:
F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)
F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
b = 17,6“

Обосновка

Въпреки положителните аспекти на отпечатъка, промяна на показателя за 
полезност не би предоставила сигурност на планирането, тъй като производителите 
са планирали спазването в периода до 2015 г. въз основа на текущия показател. 
Поради това се предлага двойна схема, при която отпечатъкът може да се използва 
като алтернатива на масата. Предоставянето на производителите на този вид 
възможност може да доведе до цялостно по-ниски разходи за постигането на 
тяхната цел при същевременно предоставяне на стимул за намаляване на теглото. 
b=17,6 е взето от оценката на въздействието, изготвена от Европейската комисия, и 
съответства на 60 % крива, като предоставя справедливо споделяне на тежестта 
от производителите.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„в) от 2020 г.: „в) от 2020 г.:

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 M = масата на превозното средство в 
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килограми (kg) 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 = 17,6“

Обосновка

Изменението има същата цел като изменение 17. Формулата за отпечатъка е 
адаптирана, така че да отразява целта за 2020 г. (95 g CO2/km).

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение І – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В приложение I се добавя следната 
точка 2а:
Производителят прилага един и същ 
показател за полезност (маса или 
отпечатък) за целия си автомобилен 
парк. 

Обосновка

Производителите имат възможност да изберат дали използват масата или 
отпечатъка като параметър за полезност за установяването на тяхното спазване на 
целта им за CO2. Ако имат този избор за всеки тип превозно средство от парка си, 
това би довело до максимално отслабване на цялостното равнище на амбиция, без да 
е налице силният стимул за използване на намаляването на тежестта. Те биха 
избрали за всяко превозно средство параметъра за полезност, за който е необходимо 
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най-малко усилие. Така те не биха били насърчени да включат намаляването на 
тежестта като обща стратегия.

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение І – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В приложение I се добавя следната 
точка 2б:
След като вече е избрал да използва 
отпечатъка като показател за 
полезност за установяване на 
спазването на конкретната му цел 
относно емисиите, производителят 
не може да се върне към използване на 
масата през следващите години.

Обосновка

След като вече е избрал да използва отпечатъка за оценка на спазването на целта за 
CO2, производителят не може да се върне към използване на масата през следващите 
години. Това цели избягване на негативни стимули за промяна на дизайна на 
автомобил, която би навредила на постигането на целта за CO2, както и 
икономическите ползи от нея.
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