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КРАТКА ОБОСНОВКА

Леките пътнически автомобили и микробуси, взети заедно, са отговорни за повече от 
половината от общите емисии на парникови газове от транспортния сектор в Европа. 
Въпреки че емисиите от другите отрасли като цяло намаляват, тези от транспорта са се 
увеличили с 23 % от 1990 г. насам. 

Целта до 2020 г. микробусите да изхвърлят 147 g CO2/km означава намаляване на 
годишното потребление на гориво със 17 % в сравнение с целта от 175 g до 2017 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. 

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

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 превозни средства; 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 100 g CO2/km до 115 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) Различия между емисиите 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 микробуси. Прегледът на литературата в областта и 
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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/km 
на новите автомобили. За микробусите 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 7 % (между 3,5 и 10,5 %), което 
представлява поне 1/3 от намаленията, постигнати за периода 2002—2010 г. (12,5 g/km 
от 35,5 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 европейската 
политика за 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) № 715/20072 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 

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 

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

спрямо целта от 147 g CO2/km емисиите 
на CO2 следва да продължат да се 
измерват в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за типово одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за 
превоз на пътници и товари (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии. В 
проведени от Комисията проучвания 
обаче се доказва, че процедурите за 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите от CO2 съгласно този 
регламент, не са попречили на 
производителите да използват в по-
голяма степен възможностите за 
гъвкавост, довели до предполагаеми 
намаления на емисиите на CO2, които 
не се дължат на технологични 
подобрения и не могат да бъдат 
постигнати от движещите се в 
реални условия автомобили. 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 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Като признаят, че повечето 
промишлени сектори в Европейския 
съюз са положили огромни усилия за 
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намаляване на емисиите на CO2 и 
повишаване на ефективността, 
производителите на леки търговски 
превозни средства трябва да повишат 
също своята ефективност с цел 
постигане на амбициозните 
европейски цели в областта на 
климата.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) По-амбициозните цели за 
намаляване на емисиите на CO2 са 
осъществими, но производителите се 
нуждаят от правни насоки, за да 
инвестират в технологии за опазване 
на околната среда и икономия на 
гориво, без да трябва да понасят 
неблагоприятни за 
конкурентоспособността последици.

Изменение 4

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 

(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 
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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 
търговски превозни средства годишно.

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 
търговски превозни средства годишно.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Повишаващите се разходи за 
гориво се превръщат в основен 
проблем за европейските 
предприятия, а ЕС внася по-голямата 
част от петрола, който се използва в 
транспортния сектор. Намаляването 
на потреблението на гориво би 
помогнало и на предприятията, и на 
Съюза, като намали на зависимостта 
от петрол.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се ускори приемането на 
пазара на превозните средства с най-
ниски въглеродни емисии, е 
необходимо в целия Съюз да се 
разработи адекватна 
инфраструктура за зареждане на 
превозните средства с алтернативни 
горива и електричество, включително 
гъста мрежа пунктове за зареждане 
на всички подходящи места като 
жилищни райони, работни места, 
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търговски зони и главни улици.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) 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.

(9) Комисията следва да направи по-
нататъшна оценка на наличието на 
данни за показатели за полезност, 
различни от масата, във формулите в 
приложение І.

Обосновка

Използването на показатели за полезност, различни от масата на превозното 
средство, би противодействало на тенденцията към натежаване на превозните 
средства и би насърчило производството на олекотени превозни средства, за което в 
момента няма стимули.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 
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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.

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 отразяват 
адекватно емисиите, 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.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) 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 
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производителите до най-добрите 
решения, като отчита по-конкретно 
емисиите на парникови газове, 
свързани с производството на енергия 
за зареждане на автомобили, и като 
гарантира, че тези емисии 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 в бъдещето 
преглед на настоящия регламент за 
периода след 2020 г., при който да се 
предприеме регулаторен подход, 
отчитащ емисиите на парникови 
газове, свързани със зареждането с 
енергия и жизнения цикъл на 
превозното средство.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1 се добавя следният 
параграф 2а:
„От 2025 г. нататък настоящият 
регламент поставя цел в спектър от 
100 g CO2/km до 115 g CO2/km за 
средните емисии на нови леки 
търговски превозни средства, както 
са определени в член 13, параграф 1.“

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 2 - параграф 4
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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 търговски 
превозни средства, 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 търговски 
превозни средства, регистрирани в ЕС 
през предходната календарна година.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 5 се заменя със следното:
„Член 5 
Облекчения
При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
леко търговски автомобил със 
специфични емисии под 50 g CO2/km се 
отчита като:
– 3,5 леки търговски автомобила през 
2014 г.,
– 3,5 леки търговски автомобила през 
2015 г.,
– 2,5 леки търговски автомобила през 
2016 г.,
– 1,5 лек търговски автомобил през
2017 г.,
– 1 лек търговски автомобил през 
2018 г.

Обосновка

За да се намалят разходите по експлоатацията на превозните средства и за да се 
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постигнат свързаните с околната среда цели, определени в настоящото 
предложение, облекченията следва да бъдат ефективен стимул за разработването на 
други видове екологично чисти превозни средства (електрически, хибридни и др.). 
Премахването на предложената горна граница ще насърчи производителите да 
предложат на пазара максимален брой екологично чисти превозни средства и по този 
начин се отговаря на проблема с цените на горивата за предприемачите.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) 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 
специфични емисии на CO2 през 
следващата календарна година.“

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 8 - параграф 4 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) 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 потребление на 
горива 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 на автомобили под наем; изпитвания, осъществявани от 
потребителски/автомобилни организации. Информацията от тези и други източници 
може да се съчетае и да даде представа как се променя отклонението между реалния 
разход на гориво и отчетеното при одобрението на типа, както и да позволи 
сравнение между резултатите при автомобилите на различни производители.

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В срок до 31 декември 2015 г. въз 
основа на световната 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 търговски превозни 
средства за периода след 2020 г., с цел 
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достигане до 2025 г. на цел в 
индикативен спектър от 100 g 
CO2/km до 115 g CO2/km, освен ако по-
малка цел е обоснована надлежно с 
оглед използването на технологии с 
ниски емисии и тяхното възприемане 
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.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 13, параграф 6 се добавя 
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) № 
715/2007, гарантира, че онези 
елементи в процедурата за 
изпитване, които имат съществено 
въздействие върху измерените емисии 
на CO2, са точно определени с цел 
предотвратяване на използването на 
възможностите за гъвкавост на 
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цикъла на изпитвания от 
производителите.“ 

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б б) (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 – 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 произвежданите 
автомобили съответстват на 
стойностите, посочени за одобрения 
тип, следва да се гарантира, че 
аеродинамичните стойности и 
стойностите на съпротивлението 
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 производство, да бъде подложен на изпитване при движение по 
инерция, за да се установят аеродинамичните стойности и стойностите на 
съпротивлението 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 при сериен автомобил да се повторят 
стойностите от първоначалното изпитване при движение по инерция.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б в) (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 13 се добавя следният 
параграф 6а:
„(6а) 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.“

Обосновка

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