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ИЗМЕНЕНИЯ 001-057  

внесени от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад 

Martin Callanan A7-0287/2010 

Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства  

 

Предложение за регламент (COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Комисията завърши преглед на 

стратегията за устойчиво развитие, 

насочен към най-належащите 

проблеми във връзка с устойчивото 

развитие като транспорт, изменение 

на климата, обществено здраве и 

енергоспестяване. Всички тези 

проблеми са взаимосвързани и могат 

да бъдат разрешени посредством 

мерки за енергийна ефективност в 

транспорта. 

Обосновка 

Следва да се включат някои позовавания на основните стратегии на Европейския съюз – 

стратегията за устойчиво развитие е важен стратегически документ, който все още 

не е упоменат в съображенията. 

 

Изменение  2 
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Предложение за регламент 

Съображение 3 а (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Стремежът към засилване на 

конкурентоспособността на 

европейската автомобилна 

промишленост следва по-скоро да се 

основава на използването на схеми за 

предоставяне на стимули, като 

приспадане на екологичните 

нововъведения и отпускане на 

„суперкредити“, отколкото на 

забрани, водещи до наказателно 

правни санкции.  

 

Обосновка 

За стопанските потребители, които преобладават сред потребителите на тези 

превозни средства, разходът на гориво е от решаващо значение при избора им на 

превозно средство. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В тези съобщения беше предложен 

комплексен подход с оглед постигане на 

целта на Общността от средни емисии в 

размер на 120 g CO2/km от нови 

пътнически автомобили, регистрирани в 

Общността до 2012 г., като се акцентира 

върху задължителни намаления на 

емисиите на CO2, за да се постигне 

целта от 130 g CO2/km средно за новия 

парк от леки автомобили чрез 

подобрения в технологията на 

двигателите на автомобилите, и по-

нататъшно намаление от 10 g CO2/km, 

или неговия еквивалент, ако е 

технически необходимо, чрез други 

технологични подобрения, включително 

напредък в ефективността на използване 

на горивото при леки търговски 

(5) В тези съобщения беше предложен 

комплексен подход с оглед постигане на 

целта на Общността от средни емисии в 

размер на 120 g CO2/km от нови 

пътнически автомобили, регистрирани в 

Общността до 2012 г., като се акцентира 

върху задължителни намаления на 

емисиите на CO2, за да се постигне 

целта от 130 g CO2/km средно за новия 

парк от леки автомобили чрез 

подобрения в технологията на 

двигателите на автомобилите, и по-

нататъшно намаление от 10 g CO2/km, 

или неговия еквивалент, ако е 

технически необходимо, чрез други 

технологични подобрения, включително 

напредък в ефективността на използване 

на горивото, които се внедряват и в 
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пътнически средства. други типове превозни средства, в т. 

ч. в леки търговски превозни средства. 

 

Обосновка 

Както ясно е посочено в съображение 16 от Регламент (ЕО) № 661/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на моторните 

превозни средства, Европейската комисия следва да оцени възможността някои 

налични нови технологии задължително да се използват и в други категории превозни 

средства, в т. ч. в леки търговски превозни средства. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9а) В Директива 1999/94/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 декември 1999 г. относно 

наличието на потребителска 

информация за разхода на гориво и 

емисиите на СО2 по отношение на 

търговията с нови леки автомобили
1
 

вече се съдържа изискването 

популяризиращата литература за 

леките автомобили да предоставя на 

крайните потребители данните за 

официалните емисии на СО2 и 

официалния разход на гориво на 

превозното средство. В своята 

препоръка 2003/217/ЕО от 26 март 

2003 г. относно прилагането за други 

медии на разпоредбите на Директива 

1999/94/ЕО относно 

популяризиращата литература
2
 

Комисията е изтълкувала това като 

включване на реклама. Следователно 

приложното поле на Директива 

1999/94/ЕО следва да се разшири с цел 

обхващане на леките търговски 

превозни средства, така че 

рекламните материали за всяко леко 

търговско превозно средство да 

предоставят задължително на 

крайните потребители данните за 

официалните емисии на СО2 и разхода 



 

 

 PE450.442/ 4 

 BG 

на гориво на превозното средство, 

когато се оповестява информация 

относно енергийните показатели или 

цената. 

1
 ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16. 

2
 ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 33. 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С оглед да се гарантира, че целите 

отразяват особеностите на дребните и 

тясноспециализираните производители 

и са съгласувани с потенциала на 

производителя за намаляване на 

емисиите, за такива производители 

следва да се определят алтернативни 

цели за намаляване на емисиите, които 

вземат предвид технологичния 

потенциал на превозните средства на 

даден производител за намаляване на 

техните специфични емисии на CO2 и са 

съгласувани с характеристиките на 

засегнатите пазарни сегменти. Тази 

дерогация следва да бъде обхваната от 

прегледа на целите за специфични 

емисии в приложение I, който трябва да 

приключи най-късно в началото на 

2013 г. 

(14) С оглед да се гарантира, че целите 

отразяват особеностите на дребните и 

тясноспециализираните производители 

и са съгласувани с потенциала на 

производителя за намаляване на 

емисиите, за такива производители 

следва да се определят алтернативни 

цели за намаляване на емисиите, които 

вземат предвид технологичния 

потенциал на превозните средства на 

даден производител за намаляване на 

техните специфични емисии на CO2, 

както и средната стойност на 

емисиите на CO2 от леките 

търговски превозни средства на 

всички производители, и са 

съгласувани с характеристиките на 

засегнатите пазарни сегменти. Тази 

дерогация следва да бъде обхваната от 

прегледа на целите за специфични 

емисии в приложение I, който трябва да 

приключи най-късно в началото на 

2013 г. 

Обосновка 

Изискването за алтернативна цел за намаляване на емисиите задължава тези 

производители да полагат повече усилия, отколкото едрите производители на 

автомобилен парк, но в същото време им предоставя по-справедливи условия, като за 

отправна точка се използва средната стойност на емисиите на CO2 от производители 

на леки търговски превозни средства. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 16 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16а) За да се гарантира, че 

стойностите на емисиите на CO2 и 

ефективността на използване на 

горивото на напълно 

комплектованите превозни средства 

са представителни и че 

действителните емисии на CO2 не се 

подценяват, Комисията следва да 

предложи конкретна методология за 

изчисляване, с цел да се определят 

емисиите за всички типове превозни 

средства, и да обмисли, по 

целесъобразност, преразглеждане на 

законодателството относно 

типовото одобрение. 

Обосновка 

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 

превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 

изменение, заедно с изменения 3, 4, 12 и 13, заличава първоначалното недобре изготвено 

предложение и отправя искане към Комисията да представи нови предложения до 2011 

г.  

За да се отчетат специфичните условия на „превозните средства с многоетапно 

типово одобрение“ – превозни средства, които се изработват в незавършен вид и 

изискват поне още един етап на довършване от друг производител, Европейската 

комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение. Настоящото 

изменение се базира на тези препоръки. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 24  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Скоростта на автомобилните 

превозни средства оказва силно 

влияние върху техния разход на гориво 

(24) Скоростта на автомобилните 

превозни средства е един от 

факторите, оказващи влияние върху 
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и емисиите на CO2. В допълнение, при 

липса на ограничение върху 

скоростта за леки търговски превозни 

средства, е възможно да има елемент 

на конкуренция по отношение на най-

високата скорост, което би могло да 

доведе до прекомерно мощни 

двигатели и свързаните с това 

слабости при условия на по-бавно 

шофиране. Поради това е 

целесъобразно да се проучи дали е 

осъществимо разширяване на обхвата на 

Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно 

монтирането и използването на 

устройства за ограничаване на 

скоростта за някои категории моторни 

превозни средства в Общността, с цел 

включване на леките търговски 

превозни средства, обхванати от 

настоящия регламент. 

техния разход на гориво и емисии на 

CO2. В съответствие с принципа, че 

при намаляване на емисиите на CO2 

следва да се прилагат повече 

икономически стимули и по-малко 

забрани, една доброволна схема, 

предоставяща на производителите 

определени кредити, свързани със 

спестени емисии на CO2, в замяна на 

монтиране на устройства за 

ограничаване на скоростта може да 

допринесе за насърчаване на по-

икономични от гледна точка на 

разхода на гориво и по-екологични 

леки търговски превозни средства в 

Съюза. Първо обаче следва спешно да 

се предприемат мерки с цел да бъде 

научно доказано, че монтирането на 

устройства за ограничаване на 

скоростта може да доведе до 

съществено намаляване на емисиите 

на CO2 и ако това е така, да се проучи 

дали е осъществимо разширяване на 

обхвата на Директива 92/6/ЕИО на 

Съвета относно монтирането и 

използването на устройства за 

ограничаване на скоростта за някои 

категории моторни превозни средства в 

Съюза, в рамките на доброволна схема 

със стимули, с цел включване на 

леките търговски превозни средства, 

обхванати от настоящия регламент. 

 

Обосновка 

Монтирането на устройства за ограничаване на скоростта следва да става 

единствено на доброволна основа, придружено от схема със стимули, и само при 

условие че бъде научно доказано, че устройствата за ограничаване на скоростта могат 

да допринесат за съществено намаляване на емисиите от CO2. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Мерките, необходими за (25) За целите на мониторинга и 
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изпълнение на настоящия регламент, 

следва да се приемат в съответствие 

с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 

юни 1999 г. за установяване на 

условията и реда за упражняване на 

изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията. 

отчитането на средните емисии е 

необходимо да се осигурят еднакви 

условия на изпълнение по отношение 

на приемането на подробни правила 

относно събирането, регистрацията, 

представянето, предаването, 

изчисляването и съобщаването на 

данни относно средните емисии, 

както и прилагането на посочените в 

приложение ІІ изисквания. 

 Освен това, за да се установи 

равнището на принос на 

екологичните нововъведения за 

постигането на целта за специфични 

емисии на даден производител, е 

необходимо да се приемат подробни 

разпоредби въз основа на критериите, 

посочени в настоящия регламент. 

 Съгласно член 291 ДФЕС правилата и 

общите принципи, отнасящи се до 

механизмите за контрол от 

държавите-членки на упражняването 

от Комисията на изпълнителните й 

правомощия, следва де се предвидят 

предварително в регламент, приет в 

съответствие с обикновената 

законодателна процедура. До 

приемането на този нов регламент 

продължава да се прилага 

Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 

28 юни 1999 г. за установяване на 

условията и реда за упражняване на 

изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията, с 

изключение на процедурата по 

регулиране с контрол, която не е 

приложима. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) По-специално, Комисията следва 

да бъде упълномощена да изменя 

изискванията за мониторинг и 

(26) За целите на адаптирането на 

приложенията, по целесъобразност, 

Комисията следва да бъде 
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докладване в контекста на опита от 

прилагането на настоящия 

регламент, да установява методи за 

събиране на такси за извънредни 

количества емисии, да приема 

подробни разпоредби относно 

дерогации за определени 

производители и да адаптира 

приложение I, така че да се вземе 

предвид развитието на масата на 

новите леки търговски превозни 

средства, регистрирани в 

Общността, както и да се отрази 

всяка промяна в регулаторната 

процедура по изпитване за 

измерването на специфични емисии 

на CO2, заложена в Регламент (ЕО) 

№ 715/2007. Тъй като тези мерки са с 

общ обхват и са предвидени за 

изменение на несъществени елементи 

от настоящия регламент, както и за 

допълване на настоящия регламент 

чрез добавяне на нови несъществени 

елементи, те следва да бъдат 

приемани в съответствие с новата 

процедура по регулиране с контрол, 

предвидена в член 5а от Решение 

1999/468/ЕО. 

упълномощена да приема делегирани 

актове съгласно член 290 ДФЕС. 

Комисията следва да допълва или 

изменя изискванията за мониторинг и 

докладване, установени в приложение 

II, в контекста на опита от 

прилагането на настоящия 

регламент, да установява методи за 

събиране на такси за извънредни 

количества емисии, да установява 

разпоредби за тълкуването на 

критериите за предоставяне на 

дерогации, за съдържанието на 

заявленията за дерогации, както и за 

съдържанието и оценката на 

програмите за намаляване на 

специфичните емисии на CO2, да 

приема мерки за адаптиране на 

формулите в приложение I, за да се 

отрази всяка промяна в 

регулаторната процедура по 

изпитване за измерването на 

специфични емисии на CO2. Особено 

важно е Комисията да проведе 

целесъобразни консултации, 

включително на експертно равнище, 

по време на подготвителната си 

работа. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 a (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Настоящият регламент е част от 

допълнителните мерки, посочени в 

интегрирания подход на Общността. 

 

Обосновка 

Настоящото предложение продължава започнатия от Комисията през 2007 г. 

регулаторен процес за справяне с проблема на въздействието на пътните превозни 

средства върху изменението на климата. Той засяга едно от технологичните 

подобрения, изброени в COM(2007) 19 окончателен. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 − параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С настоящия регламент се определя 

приложима от 2020 г. нататък цел за 

средни емисии от 135 g CO2/km за нови 

леки търговски превозни средства, 

регистрирани в Общността. 

2. С настоящия регламент се определя 

приложима от 2020 г. нататък цел за 

средни емисии от 140 g CO2/km за нови 

леки търговски превозни средства, 

регистрирани в Общността. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Не се взема предвид предходна 

регистрация извън Общността, 

направена по-малко от три месеца 

преди регистрацията в Общността. 

2. Не се взема предвид предходна 

регистрация извън Общността, 

извършена по-малко от три месеца 

преди регистрацията в Общността. 

Обосновка 

Изменението цели установяване на езикова яснота и последователност с текста на 

регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически превозни средства 

(ЕО) № 443/2009. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „средни специфични емисии на CO2“ 

означава, по отношение на даден 

производител, средните специфични 

емисии на CO2 от всички нови леки 

търговски превозни средства, които той 

е произвел; 

а) „средни специфични емисии на CO2“ 

означава, по отношение на даден 

производител, средните специфични 

емисии на CO2 от всички нови леки 

търговски превозни средства, посочени 

в член 2, които той е произвел; 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква е) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) „специфични емисии на CO2“ 

означава емисиите от дадено леко 

търговско превозно средство, измерени 

съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 

посочени като маса на CO2 в емисиите 

(комбинирано) в сертификата за 

съответствие;  

е) „специфични емисии на CO2“ 

означава емисиите от дадено леко 

търговско превозно средство, измерени 

съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 

посочени като маса на CO2 в емисиите 

(комбинирано) в сертификата за 

съответствие на комплектованото или 

напълно комплектованото превозно 

средство; 

Обосновка 

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 

превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 

изменение, заедно с изменения 1, 4, 12 и 13, заличава първоначалното недобре изготвено 

предложение и отправя искане към Комисията да представи нови предложения до 

2011 г. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „цел за специфични емисии“ 

означава, по отношение на даден 

производител, средните примерни 

специфични емисии на CO2, определени 

в съответствие с приложение I по 

отношение на всяко ново леко 

търговско превозно средство, което е 

произвел; 

ж) „цел за специфични емисии“ 

означава, по отношение на даден 

производител, средните примерни 

специфични емисии на CO2, определени 

в съответствие с приложение I по 

отношение на всяко ново леко 

търговско превозно средство, което е 

произвел, или, когато на 

производителя е предоставена 

дерогация съгласно член 10, целите за 

специфичните емисии, определени 

съгласно тази дерогация; 

Обосновка 

Посочването на цел за специфични емисии за производители, на които е предоставена 

дерогация съгласно член 10 от настоящия регламент, следва да бъде прието с цел 
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постигане на последователност с текста на регламента за намаляване на емисиите на 

CO2 от леки пътнически превозни средства (ЕО) № 443/2009. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ж a) (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) „опорна площ“ означава средната 

ширина на колеята, умножена по 

междуосовото разстояние, посочена в 

сертификата за съответствие и 

определена в раздели 2.1 и 2.3 на 

приложение І към Директива 

2007/46/EО; 

Обосновка 

Важно е да се предвиди определение за „опорна площ“, която се споменава в 

приложение ІІ, част Б, параграф 5. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ж б) (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жб) „тегло на полезния товар“ 

означава разликата между 

технически възможната максимална 

маса с товар в съответствие с 

приложение III към Директива 

2007/46/ЕО и масата на превозното 

средство; 

Обосновка 

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

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ж в) (нова)  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жв) „комплектовано превозно 

средство“ означава превозно средство, 

което няма нужда от 

окомплектоване, за да покрие 

съответните технически изисквания 

на Директива 2007/46/EО. 

Обосновка 

Напълно комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното 

предложение. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При напълно комплектовани превозни 

средства производителят трябва да 

посочи само специфичните емисии на 

CO2 на базовото превозно средство и 

да ги спазва в съответствие с първа 

алинея. 

Обосновка 

В неофициален документ Комисията вече отбеляза, че методът, посочен в 

предложението за регламент, не е подходящ за определяне на специфичните емисии на 

CO2 на напълно комплектованите превозни средства. Когато превозните средства 

преминават допълнителни етапи на комплектоване, производителят на базовото 

превозно средство няма въздействие върху емисиите на CO2 на такива превозни 

средства. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато не са налични специфичните 

емисии на напълно комплектованото 

превозно средство, производителят 
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на базовото превозно средство 

използва специфичните емисии на 

базовото превозно средство, за да 

определи средните специфични 

емисии CO2. 

Обосновка 

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 

превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 

изменение, заедно с изменения 1, 3, 12 и 13, заличава първоначалното недобре изготвено 

предложение и отправя искане към Комисията да представи нови предложения до 

2011 г. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За целите на определянето на 

средните специфични емисии на CO2 

за всеки производител, за същия 

производител и в същата календарна 

година се взема предвид евентуалното 

преизпълнение на неговата цел по 

отношение на емисиите на CO2 

съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009, 

ако това бъде поискано от 

производителя.  В този случай 

изчислението се извършва по следния 

начин:  

 80% от разликата между целта за 

специфични емисии на производителя 

и неговите средни специфични емисии 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 

443/2009 се приспадат от неговите 

средни специфични емисии на CO2 за 

леки търговски превозни средства. 

Директива 2009/33/ЕО установява 

съотношението между пробега през 

целия експлоатационен живот на 

пътническите автомобили и леките 

търговски превозни средства на 80%. 
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Обосновка 

Тъй като намаляването на емисиите на CO2 на леките търговски превозни средства 

първоначално беше въведено като част от допълнителните мерки за емисиите на CO2 

на пътническите автомобили, усредняването на показателите на двата парка е 

логична следваща стъпка. Усредняването на показателите по отношение на CO2 на 

автомобилите и леките търговски превозни средства на даден производител следва да 

бъде възможно, тъй като намалява разходите за привеждане в съответствие за 

производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка 

на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са 

намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. 

Подобно усредняване не ощетява производителите на леки търговски превозни 

средства, които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата 

на член 10. Тези 80% отразяват по-дългия пробег на леките търговски превозни 

средства и мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент 

(вж. Директива ЕО/2009/33, таблица 3 от приложението).  

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 в (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 От 1 януари 2016 г. комплектованите 

превозни средства също се включват 

при определянето на средните 

специфични емисии CO2 на всеки 

производител. 

Обосновка 

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства са 

много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-дълги 

подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Във връзка с комплектованите 

превозни средства типовото одобрение на цели превозни средства (Директива 

2007/46/EО) ще се прилага за всички типове комплектовани превозни средства едва от 

май 2013 г. нататък. Следователно 2014 г. ще бъде първата пълна календарна година за 

мониторинг и събиране на данните за емисиите на CO2 и масата за комплектованите 

превозни средства в съответствие с новата налична процедура. Следователно 

производителите само ще получат данните относно комплектованите превозни 

средства и по тази причина ще оценят тяхното въздействие върху средните емисии на 

целия притежаван от тях автомобилен парк през втората половина на 2015 г. 

Следователно емисиите на комплектованите превозни средства не следва да се 

включват в средните емисии на производителните преди 2016 г. поради липса на 

налични данни преди това и първоначален риск от грешки в тях. 
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Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При изчисляването на средните 

специфични емисии на CO2, всяко ново 

леко търговско превозно средство със 

специфични емисии под 50 g CO2/km 

следва да се отчита като: 

При изчисляването на средните 

специфични емисии на CO2, всяко ново 

леко търговско превозно средство със 

специфични емисии под 50 g CO2/km 

следва да се отчита като: 

– 2,5 леки търговски превозни средства 

през 2014 г. 

– 3,5 леки търговски превозни средства 

през 2015 г. 

– 1,5 леки търговски превозни средства 

през 2015 г. 

– 2,5 леки търговски превозни средства 

през 2016 г. 

– 1 леко търговско превозно средство 

през 2016 г. 

– 2,0 леки търговски превозни 

средства през 2017 г. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 5 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5 а 

 Цел за специфични емисии от 

превозни средства, работещи с 

алтернативно гориво 

 При определяне на това доколко 

производителите спазват целите си 

за специфични емисии, посочени в 

член 4, специфичните емисии на CO2 

на всяко превозно средство, 

проектирано по начин, който му 

позволява да използва смес от бензин 

и 85 % биоетанол („Е85“), 

отговарящо на съответното 

законодателство на Съюза или на 

съответните европейски технически 

стандарти, се намаляват до 31 

декември 2015 г. с 5 % с оглед на по-

големите технологични възможности 

и възможности за намаляване на 

емисии при употребата на биогорива. 

Посоченото намаление се прилага 
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само в случаите, когато най-малко 30 

% от станциите за зареждане с 

гориво в държавата-членка, в която 

превозното средство е регистрирано, 

предлагат този вид алтернативно 

гориво при спазване на критериите за 

устойчивост по отношение на 

биогоривата, посочени в съответното 

законодателство на Съюза. 

Обосновка 

Продължаващото изграждане на инфраструктурата за биогорива би могло да доведе 

до значително намаляване на емисиите на CO2 от превозни средства въз основа на 

подхода „Well-to-Wheels“.(от кладенеца до колелата). Следователно евентуални 

разпоредби за леки търговски превозни средства, използващи алтернативни горива, 

следва да бъдат приети по подобие на Регламента за намаляване на емисиите на CO2 

от леки пътнически автомобили (ЕО) № 443/2009. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Производителите на нови леки 

търговски превозни средства, с 

изключение на тези, на които е била 

предоставена дерогация съгласно член 

10, могат да създадат група с цел 

изпълнение на задълженията им по член 

4. 

1. Производителите, с изключение на 

тези, на които е била предоставена 

дерогация съгласно член 10 от 

настоящия регламент или съгласно 

член 11 от Регламент (ЕО) № 

443/2009, могат да създадат група с цел 

изпълнение на задълженията им по член 

4 от настоящия регламент. 

Обосновка 

Групирането на показателите по отношение на CO2 на автомобилите и леките 

търговски превозни средства на даден производител следва да бъде възможно, тъй 

като намалява разходите за привеждане в съответствие за производителите, както 

показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка на околната среда и 

съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са намалени за 

пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. Подобно 

усредняване не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, които 

не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. 

Факторът 0.8 отразява по-дългия пробег на леките търговски превозни средства и 

мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент (вж. 

Директива ЕО/2009/33, таблица 3 от приложението). 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Параграф 5 не се прилага, когато 

всички производители, включени в 

групата, принадлежат към една и съща 

група свързани производители. 

6. Параграф 5 не се прилага, когато 

всички производители, включени в 

групата, принадлежат към една и съща 

група свързани производители или 

когато групата се състои от един 

производител, който групира своите 

паркове от пътнически автомобили и 

леки търговски превозни средства. 

Обосновка 

Срв. с изменението на член 6, параграф 1. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Съответните цели за отделните 

производителите се заменят от 

изменена цел за производителите, 

които групират пътнически и леки 

търговски превозни средства. 

 Изменението се определя по следния 

начин:  

 80% от разликата между целта за 

специфични емисии на производителя 

и неговите средни специфични емисии 

в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 443/2009 се добавят към целта за 

средни специфични емисии на CO2 за 

леки търговски превозни средства. 

Директива 2009/33/ЕО установява 

съотношението между пробега през 

целия експлоатационен живот на 

пътническите автомобили и леките 

търговски превозни средства на 80%. 
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Обосновка 

Срв. с изменението на член 6, параграф 1. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 9 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията може да изменя 

приложение II с оглед на опита от 

прилагането на настоящия 

регламент. Тези мерки, предназначени 

да изменят несъществени елементи 

от настоящия регламент, се приемат 

в съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 

13, параграф 3. 

заличава се 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 10 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10a. От 1 януари 2014 г. 

мониторингът се разширява, за да 

обхване и комплектованите превозни 

средства. 

Обосновка 

В зависимост от избраното решение Рамковата директива за типово одобрение и 

действащата система за мониторинг вероятно няма да предоставят практически 

приложимо решение за комплектованите превозни средства, както се предлага 

Комисията. Типовото одобрение на цели превозни средства (2007/46/ЕО) ще се прилага 

за всички типове комплектовани превозни средства от май 2013 г. Във връзка с това от 

1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и комплектованите превозни 

средства. 2014 г. ще бъде първата пълна календарна година за мониторинг и събиране 

на данните за емисиите на CO2 и масата за комплектованите превозни средства в 

съответствие с новата налична процедура. 

 

Изменение  30 
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Предложение за регламент 

Член 7 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Информация 

 За календарната година, започваща на 

1 януари 2014 г., и за всяка следваща 

календарна година всеки производител 

на леки търговски превозни средства 

гарантира, че клиентите получават 

информация относно средните 

специфични емисии на CO2 и разход на 

гориво на неговите модели. 

Обосновка 

За стопанските потребители, които преобладават сред потребителите на тези 

превозни средства, разходът на гориво е от решаващо значение при избора им на 

превозно средство. Следователно тази информация следва да бъде предоставена на 

клиентите 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а) – подточка i) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) за извънредно количество емисии от 

над 3 g CO2/km: 

i) за извънредно количество емисии от 

над 3 g CO2/km: 

((извънредно количество емисии – 3) × 

120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 

търговски превозни средства. 

((извънредно количество емисии – 3) × 

95 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 

търговски превозни средства. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1– буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

(извънредно количество емисии × 120 

EUR) × брой нови леки търговски 

(извънредно количество емисии × 95 

EUR) × брой нови леки търговски 
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превозни средства. превозни средства. 

Обосновка 

Срв. с обосновката на изменението на член 8, параграф 2, буква а). 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

където за целите на настоящия член: където за целите на настоящия член: 

 „извънредно количество емисии“ 

означава положителният брой грамове 

на километър, с който средните 

специфични емисии на CO2 на 

производителя — като се вземе предвид 

намалението на емисиите на CO2, 

дължащо се на одобрени новаторски 

технологии в съответствие с член 11 — 

превишават целта му за специфични 

емисии през календарната година или 

част от календарната година, за която се 

прилага задължението по член 4, 

закръглен до най-близките три знака 

след десетичната запетая; и „брой нови 

леки търговски превозни средства“ 

означава броят на новите леки 

търговски превозни средства, 

произведени от производителя, които са 

регистрирани през този период в 

съответствие с критериите за поетапно 

въвеждане, определени в член 4. 

„извънредно количество емисии“ 

означава положителният брой грамове 

на километър, с който средните 

специфични емисии на CO2 на 

производителя — като се вземе предвид 

намалението на емисиите на CO2, 

дължащо се на одобрени новаторски 

технологии в съответствие с член 11, и 

намалението на емисиите на CO2 под 

посочената в Регламент (ЕО) № 

443/2009 цел — превишават целта му за 

специфични емисии през календарната 

година или част от календарната година, 

за която се прилага задължението по 

член 4, закръглен до най-близките три 

знака след десетичната запетая; и „брой 

нови леки търговски превозни средства“ 

означава броят на новите леки 

търговски превозни средства, 

произведени от производителя, които са 

регистрирани през този период в 

съответствие с критериите за поетапно 

въвеждане, определени в член 4. 

Обосновка 

Групирането между автомобили и леки търговски превозни средства (усредняване 

между разстояния и цели) намалява разходите за привеждане в съответствие за 

производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка 

на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са 

намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. 

Подобно групиране не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, 

които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. 

Факторът 0,8 отразява по-дългия пробег на леките търговски превозни средства и 
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мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – алинея 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки, предназначени да изменят 

второстепенни елементи на 

настоящия регламент чрез 

допълването му, се приемат в 

съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 

13, параграф 3. 

заличава се 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От 31 октомври 2014 г. в списъка, 

публикуван съгласно параграф 1, се 

посочва и дали производителят е спазил 

изискванията на член 4 по отношение на 

предходната календарна година. 

2. От 31 октомври 2015 г. в списъка, 

публикуван съгласно параграф 1, се 

посочва и дали производителят е спазил 

изискванията на член 4 по отношение на 

предходната календарна година. 

Обосновка 

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграфи 1 и 2. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 9 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

Информация за водача, намираща се в 

автомобила 

 От 1 януари 2012 г. производителите, 

които в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 715/2007 подават заявление за 
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типово одобрение за превозни 

средства от категория N1 съгласно 

определението в Директива 

2007/46/ЕО, оборудват всяко превозно 

средство с устройство за измерване 

на разхода на гориво. 

Обосновка 

Важно е водачите да знаят какъв е действителният разход на гориво на тяхното 

превозно средство, който често е по-висок от разхода, измерен по време на цикъла на 

изпитване на ЕС. Уредът за измерване на разхода на гориво може да предостави тази 

информация, като същевременно насърчава водачите да управляват по начин, при 

който ефикасността на използване на горивото е по-висока. Понастоящем 

Европейската комисия подготвя изисквания по отношение на оборудването на 

пътническите автомобили с такива уреди. Те следва да се прилагат и към леките 

търговски превозни средства. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) цел за специфични емисии, 

съответстваща на неговия потенциал за 

намаляване на емисиите, включително 

икономическия и технологичния 

потенциал за намаляване на 

специфичните му емисии на CO2, и 

съобразена с особеностите на пазара за 

типа произвеждано леко търговско 

превозно средство. 

г) цел за специфични емисии, 

съответстваща на неговия потенциал за 

намаляване на емисиите, включително 

икономическия и технологичния 

потенциал за намаляване на 

специфичните му емисии на CO2, както 

и на средната стойност на емисиите 

на CO2 от леките търговски превозни 

средства, произведени от всички 

производители, и съобразена с 

особеностите на пазара за типа 

произвеждано леко търговско превозно 

средство. 

Обосновка 

Изискването за алтернативна цел за намаляване на емисиите задължава тези 

производители да полагат повече усилия, отколкото едрите производители на 

автомобилен парк, но в същото време им предоставя по-справедливи условия, като за 

отправна точка се използва средната стойност на емисиите на CO2 от производители 

на леки търговски превозни средства. 
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Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 7 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки, предназначени да изменят 

второстепенни елементи на 

настоящия регламент чрез 

допълването му, се приемат в 

съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 

13, параграф 3. 

заличава се 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 

приема подробни разпоредби за 

процедура за одобряване на такива 

новаторски технологии в съответствие с 

процедурата по регулиране, посочена в 

член 13, параграф 2. Тези подробни 

разпоредби се основават на следните 

критерии за новаторски технологии: 

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 

приема подробни разпоредби за 

процедура за одобряване на такива 

новаторски технологии в съответствие с 

процедурата по регулиране, посочена в 

член 13, параграф 2. Тези подробни 

разпоредби съответстват на 

разпоредбите, установени в член 12, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 443/2009, и се основават на следните 

критерии за новаторски технологии: 

Обосновка 

Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) 443/2009 относно емисиите на CO2 от 

пътнически автомобили споменава, че до 2010 г. Комисията приема подробни 

разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии. 

Разпоредбите за процедурата за одобрение, които понастоящем се обсъждат за 

пътническите автомобили, следва да бъдат прилагани и за леките търговски превозни 

средства. Не следва да се прави разграничение между екологичните нововъведения за 

пътническите автомобили и за леките търговски превозни средства, нито следва да 

има различия в процедурата за одобрение. Следва да се избягва извършването на двоен 

труд. 

 

Изменение  40 
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Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три 

години след това 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 търговски превозни 

средства през предходните три 

календарни години. 

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три 

години след това 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 търговски превозни 

средства, регистрирани през 

предходните три календарни години. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – алинея 1 –  тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– условията за постигане на 

дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 

2020 г. по икономически ефективен 

начин, чиято постижимост е предмет на 

потвърждаване въз основа на 

актуализираните резултати от оценката 

на въздействието, и 

– условията за постигане на 

дългосрочната цел от 140 g CO2/km до 

2020 г. по икономически ефективен 

начин, чиято постижимост е предмет на 

потвърждаване въз основа на 

актуализираните резултати от оценката 

на въздействието, и 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 –  тире 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– потвърждава включването в 

регламента на превозни средства от 

категории N2 и M2, както са определени 

в приложение II към Директива 

2007/46/ЕО, с базова маса, която не 

превишава 2610 kg, и на превозни 

средства, за които типовото одобрение е 

било разширено в съответствие с член 2, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

715/2007. 

– представя предложение за 

включване в регламента на превозни 

средства от категории N2 и M2, както са 

определени в приложение II към 

Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, 

която не превишава 2610 kg, и на 

превозни средства, за които типовото 

одобрение е било разширено в 

съответствие с член 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 715/2007 с оглед на 

постигането на дългосрочната цел 
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от 2020 г. 

Обосновка 

Определянето на точни стойности на дългосрочни цели и включването на леките 

търговски превозни средства от категории N2 и M2 в обхвата на настоящия регламент 

следва да бъде обусловено от осъществимостта, която първо следва да бъде 

потвърдена от съответната оценка на въздействието. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – алинея 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Тези мерки, предвидени да променят 

несъществени елементи на настоящия 

регламент, се приемат съгласно 

регулаторната процедура с 

упражняване на контрол, посочена в 

член 13, параграф 3 

 Европейската комисия представя 

предложение до Европейския 

парламент и до Съвета за тези мерки, 

предназначени да изменят съществени 

елементи от настоящия регламент. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 6 – алинея 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки, предназначени да изменят 

несъществени елементи от 

настоящия регламент, се приемат в 

съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 

13, параграф 3. 

заличава се 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 7  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. До 2015 г. Комисията извършва 

преглед на метода за определяне на 

специфичните емисии на CO2 от 

7. До 2011 г. Комисията създава 

процедура за изчисляване на 

представителни стойности за 
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напълно комплектовани превозни 

средства в параграф 7 от част Б на 

приложение II и, ако е уместно, 

представя на Европейския парламент 

и на Съвета предложение за 

изменение на приложение II. 

емисиите на CO2, ефективността на 

използване на горивото и масата на 

напълно комплектованите превозни 

средства за целите на мониторинга. 

Обосновка 

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 

приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се 

предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 считано от 2014 г. 

Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15–16 % от целия 

пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и 

понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на оригинално 

оборудваните превозни средства, трябва да се определи възможно най-скоро подходяща 

процедура за получаване на представителни стойности за емисиите на CO2 и масата 

на напълно комплектованите превозни средства. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 12 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 Мерки за прилагане 

 За целите на мониторинга и 

отчитането на средните емисии е 

необходимо да се осигурят еднакви 

условия на изпълнение по отношение 

на приемането на подробни правила 

относно събирането, регистрацията, 

представянето, предаването, 

изчисляването и съобщаването на 

данни относно средните емисии, 

както и прилагането на приложение 

ІІ в съответствие с  посочената в 

член 13, параграф 2 процедура. 

 Освен това, за да се установи 

приносът на екологичните 

нововъведения за постигането на 

целта за специфични емисии на даден 

производител, е необходимо да се 

приемат подробни разпоредби въз 

основа на критериите, посочени в 
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настоящия регламент. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се подпомага от комитета, 

създаден съгласно член 8 от Решение 

№ 93/389/ЕИО. 

1. Комисията се подпомага от комитета, 

създаден съгласно член 9 от Решение 

№ 280/2004/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 

февруари 2004 г. относно механизма 

за мониторинг на емисиите на 

парникови газове в Общността и 

прилагане на Протокола от Киото
1
. 

 
1 ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1. 

Обосновка 

Техническо изменение, тъй като член 9 от Решение № 280/2004/ЕО в сегашния си вид 

заменя член 8 от Решение № 93/389/ЕИО и следва да бъде посочен като референция по 

аналогия с Регламент (ЕО) № 443/2009 за намаляване на емисиите на CO2 от леки 

пътнически автомобили. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При позоваване на настоящия 

параграф се прилагат член 5а, 

параграфи 1—4 и член 7 от Решение 

1999/468/ЕО, като се вземат предвид 

разпоредбите на член 8 от него. 

заличава се 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 13 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 13а 

 Делегирани актове 

 1. С оглед отразяване на техническия 

прогрес Комисията, посредством 

делегирани актове в съответствие с 

член 13б и при спазване на условията 

по членове 13в и 13г, може да приема 

изменения на приложение ІІ въз 

основа на опита от прилагането на 

настоящия регламент, както се 

предвижда в член 7, параграф 9, втора 

алинея; може да установява методи 

за събиране на премиите за 

свръхемисии, както се предвижда в 

член 8, параграф 3; може да приема 

разпоредби за тълкуването на 

критериите за предоставяне на 

дерогации, за съдържанието на 

заявленията за дерогации, както и за 

съдържанието и оценката на 

програмите за намаляване на 

специфичните емисии на CO2, както 

се предвижда в член 10, параграф 7; 

може да приема мерки за адаптиране 

на формулите в приложение I, така 

че да бъдат отразени промените в 

регулаторната процедура по 

изпитване за измерване на 

специфичните емисии на CO2, както 

се предвижда в член 12, параграф 6. 

 2. При приемането на подобни 

делегирани актове Комисията 

действа в съответствие с 

разпоредбите на настоящия 

регламент. 
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Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 13 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 13б 

Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието за приемане на 

делегираните актове, посочени в член 

7, параграф 9, втора алинея, член 8, 

параграф 3, член 10, параграф 7, член 

12, параграф 6 и член 13а, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години от влизането в сила на 

настоящия регламент. Комисията 

изготвя доклад относно делегираните 

правомощия най-късно шест месеца 

преди изтичането на петгодишния 

срок. Делегирането на правомощия се 

подновява автоматично за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не го оттеглят в 

съответствие с член 13в. 

 2. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията уведомява за това 

едновременно Европейския парламент 

и Съвета. 

 3. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при условията, посочени в 

членове 13в и 13г. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 13 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 13в 

 Отмяна на делегирането 

 1. Европейският парламент и 

Съветът могат по всяко време да 
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отменят делегирането на 

правомощия, посочено в член 7, 

параграф 9, втора алинея, член 8, 

параграф 3, член 10, параграф 7, член 

12, параграф 6 и член 13а. 

 2. Институцията, която е започнала 

вътрешната процедура за вземане на 

решение дали делегирането на 

правомощия да бъде отменено, 

информира за това другата 

институция и Комисията в разумен 

срок преди вземането на окончателно 

решение, като посочва делегираните 

правомощия, които биха могли да са 

предмет на отмяна и евентуалните 

причини за отменянето. 

 3. Решението за отмяна прекратява 

делегирането на правомощието, 

посочено в него. Решението поражда 

действие незабавно или на посочена в 

него по-късна дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

Решението се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 13 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 13г 

 Възражения срещу делегирани актове 

 1. Европейският парламент или 

Съветът могат да възразят срещу 

делегиран акт в рамките на срок от 

два месеца от датата на 

нотификацията. 

 По инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета този срок 

може да бъде удължен с два месеца. 

 2. Ако при изтичането на срока, 

посочен в параграф 1, нито 

Европейският парламент, нито 
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Съветът са възразили срещу 

делегирания акт, той се публикува в 

Официален вестник на Европейския 

съюз и влиза в сила на датата, 

посочена в него. 

 Делегираният акт може да бъде 

публикуван в Официален вестник на 

Европейския съюз и да влезе в сила 

преди изтичането на посочения срок, 

ако Европейският парламент и 

Съветът са информирали Комисията 

за намерението си да не повдигат 

възражения. 

 3. Ако в рамките на срока, посочен в 

параграф 1, Европейският парламент 

или Съветът възрази срещу делегиран 

акт, то той не влиза в сила. 

Институцията, която представи 

възражения, посочва причините за 

възраженията срещу делегирания 

акт. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение І – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Примерни специфични емисии на 

CO2 за всяко леко търговско превозно 

средство, измерени в грамове на 

километър, се определят в съответствие 

със следните формули:  

1. Специфичните емисии на CO2 за 

всяко леко търговско превозно средство, 

измерени в грамове на километър, се 

определят в съответствие със следните 

формули: 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 1 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За календарната година, започваща 

на 1 януари 2011 г., и всяка следваща 

календарна година държавите-членки 

отчитат за всяко ново леко търговско 

превозно средство, регистрирано на 

1. За годината, започваща на 1 януари 

2013 г., и всяка следваща година 

държавите-членки отчитат за всяко ново 

леко търговско превозно средство, 

регистрирано на тяхна територия, 
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тяхна територия, следните данни: следните данни: 

Обосновка 

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в съответствие 

с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 

срещу производители. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 3 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За календарната година, започваща на 

1 януари 2011 г., и всяка следваща 

календарна година държавите-членки 

определят, съгласно методите, описани 

в част Б, за всеки производител: 

3. За календарната година, започваща на 

1 януари 2013 г., и всяка следваща 

календарна година държавите-членки 

определят, съгласно методите, описани 

в част Б, за всеки производител: 

Обосновка 

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в съответствие 

с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 

срещу производители. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 3 – буква г) – подточка ii)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) специфичните емисии на CO2; ii) специфичните емисии на CO2 и дела 

от намалението на емисиите, 

постигнато в резултат на 

новаторски технологии в 

съответствие с член 11; 

Обосновка 

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в съответствие 

с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 

срещу производители. 
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Изменение  57 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част Б – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Специфични емисии за напълно 

комплектовани превозни средства 

 

Специфичните емисии на напълно 

комплектованите превозни средства 

се определят в съответствие с 

Директива 2004/3/ЕО. Когато тази 

стойност не е налична, 

специфичните емисии на дадено 

напълно комплектовано превозно 

средство се приравняват към най-

високата стойност на специфичните 

емисии на всички напълно 

комплектовани превозни средства, 

които са от същия тип превозни 

средства като некомплектованото 

превозно средство, на което се базира 

комплектованото превозно средство, 

и които са били регистрирани в ЕС 

през същата година на мониторинг, 

където „тип на превозното средство“ 

се определя в съответствие с член 3 

от Директива 2007/46/ЕО. Ако има 

повече от три различни стойности 

на специфични емисии на всички 

напълно комплектовани превозни 

средства, се използват вторите по 

обем специфични емисии. 

7. При превозни средства с 

многоетапно типово одобрение, 

производителят на напълно 

комплектованото превозно средство 

носи отговорност за цялото превозно 

средство. Въпреки това, за целите на 

отчитането на ключовите 

параметри, свързани с емисиите на 

CO2 и базовата маса на превозното 

средство в съответствие с 

настоящия регламент, 

производителите на 

некомплектовани превозни средства 

поемат отговорността за 

постигането на целите във връзка с 

емисиите на CO2 съгласно настоящия 

регламент. В това отношение на 

производителя на 

некомплектованото превозно 

средство не могат да се налагат 

прекомерни тежести. 

    
За целите на мониторинга 

производителят на напълно 

комплектованото превозно средство 

изпраща на съответните органи, 

извършващи мониторинга, 

„контролирана базова маса“ на 

напълно комплектованото превозно 

средство и съответните стойности 

на емисиите на CO2 въз основа на 

информацията, получена от 

производителя на ненапълно 

комплектованото превозно средство, 

който или предоставя таблица със 

стойностите на емисиите на CO2 за 

различните класове окончателно 



 

 

 PE450.442/ 34 

 BG 

инертно тегло, или предлага само 

една стойност на емисиите на CO2, 

получена от ненапълно 

комплектованото превозно средство, 

към която се добавя предварително 

определена маса (300 kg за превозни 

средства от клас III, 200 kg за 

превозни средства от клас II, 

съответно 100 kg за превозни 

средства от клас I). Тази маса се 

взема под внимание и за част В. 

    
Комисията извършва необходимото 

за този процес адаптиране на 

Директива 2007/46/EО до 31 декември 

2011 г. За да се гарантира 

действителността на този процес, 

Комисията утвърждава, а при 

необходимост – адаптира процеса 

през първата календарна година след 

влизането в сила на настоящия 

регламент. Превозните средства с 

многоетапно типово одобрение могат 

да бъдат напълно интегрирани в 

процеса на постигане на 

определените цели едва след 

влизането в сила на измененията, 

свързани с това адаптиране. 

 

 

 

 


