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Доклад
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Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства

Предложение за регламент (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

_____________________________________________________________

Изменение1

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) За да се гарантира постигането 
на тази цел, държавите членки следва 
да събират най-добрите практики от 
областта на обучението по енергийно 
ефективно управление и да 
насърчават използването на 
посоченото обучение. Също така 
следва да се насърчава използването 
на нови технологии, които 
увеличават ефикасността и 
намаляват разхода на гориво и 
емисиите на СО2, както и 
използването на по-аеродинамичен 
дизайн и оптимизирането на 
плановете за товарене. С оглед 
намаляване на разхода на гориво 
държавите членки следва да 
обмислят използването на средства 
за модернизиране и осъвременяване на 
парка от тежки превозни средства и 
поддръжката и подобряването на 
пътищата, както и да насърчават 
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използването на гуми с малко 
съпротивление при въртене и по-леки 
ремаркета, както и използването на 
алтернативни горива като водород 
или горива, произведени от 
рециклирането и преработването на 
пластмаси.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) За да бъде възможно спазването 
на Парижкото споразумение, 
емисиите на парникови газове от 
транспорта трябва да бъдат близко 
до нула до 2050 г.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Емисиите на парникови газове от 
камиони и автобуси, т.е. от тежки 
превозни средства, представляват 
понастоящем около една четвърт от 
емисиите от автомобилния транспорт в 
Съюза и се очаква да продължат да 
нарастват до 2030 г. За да се 
подпомогне необходимото намаляване 
на емисиите в транспортния сектор, 
трябва да се въведат ефективни мерки за 
ограничаване на емисиите от тежки 
превозни средства.

(4) Емисиите на парникови газове от 
камиони и автобуси, т.е. от тежки 
превозни средства, представляват 
понастоящем около една четвърт от 
емисиите от автомобилния транспорт в 
Съюза и се очаква до 2030 г. те да 
представляват 30% от съвкупните 
емисии на CO2 от автомобилния 
транспорт, ако не бъдат предприети 
допълнителни мерки Емисиите от 
тежки превозни средства ще 
нараснат с 10% между 2010 и 2030 г. и 
със 17% между 2010 и 2050 г. За да се 
подпомогне необходимото намаляване 
на емисиите в транспортния сектор, 
трябва да се въведат ефективни мерки за 
ограничаване на емисиите от тежки 
превозни средства, като същевременно 
се стимулира промишлената 
конкурентоспособност и на 
транспортните оператори се 
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предоставя информация, която може 
да им помогне да се ориентират при 
вземането на решения. В допълнение 
към това, намаления на емисиите 
може да се постигнат и чрез 
разработване на решения и 
създаването на стимули за 
оптимизация на товара, групиране на 
различни превозни средства, обучение 
на водачите, обновяване на парка, 
намаляване на задръстванията и 
инвестиции за поддръжка на 
инфраструктурата.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съобщението си от 2014 г. 
„Стратегия за намаляване на разхода на 
гориво и на емисиите на CO2 от 
тежкотоварни превозни средства“13, 
Комисията констатира, че предпоставка 
за въвеждането на такива мерки е 
наличието на регламентирана процедура 
за определяне на емисиите на CO2 и на 
разхода на гориво.

(5) В съобщението си от 2014 г. 
„Стратегия за намаляване на разхода на 
гориво и на емисиите на CO2 от 
тежкотоварни превозни средства“13, 
Комисията констатира, че предпоставка 
за въвеждането на такива мерки е 
наличието на регламентирана процедура 
за определяне на емисиите на CO2 и на 
разхода на гориво. В пакета си за 
мобилност „Европа в движение“ от 
2017 г. Комисията предвижда да 
представи предложение за стандарти 
за тежките превозни средства през 
първата половина на 2018 г. 
Своевременното публикуване на това 
предложение е от решаващо значение, 
за да се даде възможност за бързо 
приемане на тези нови стандарти

__________________ __________________
13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014) 285 final.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Транспортните дружества в по-
голямата си част са малки и средни 
предприятия (МСП). В допълнение 
към това, те нямат достъп до 
стандартизирана информация за 
оценка на технологии за горивна 
ефективност или за сравняване на 
превозни средства, за да направят 
най-добрия информиран избор за 
покупка и да намалят своите разходи 
за гориво, които съставляват близо 
една четвърт от техните 
оперативни разходи.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Информацията относно 
характеристиките на моторното 
превозно средство по отношение на 
емисиите на CO2 и разхода на гориво 
следва да бъде публично достъпна, за да 
могат всички оператори на превозни 
средства да вземат добре информирани 
решения за покупка. Всички 
производители на превозни средства ще 
могат да сравняват характеристиките на 
своите превозни средства с тези на 
други модели. Това ще увеличи 
стимулите за иновации и следователно и 
конкурентоспособността. Тази 
информация също така ще предостави 
на лицата, определящи политиките на 
равнището на ЕС и на държавите 
членки, солидна основа за разработване 
на политики за насърчаване на 
въвеждането на превозни средства с 
подобрена енергийна ефективност. 
Следователно е целесъобразно 
стойностите за емисиите на CO2 и 
разхода на гориво, установени за всяко 
ново тежко превозно средство съгласно 

(7) Информацията относно 
характеристиките на моторното 
превозно средство по отношение на 
емисиите на CO2 и разхода на гориво 
следва да бъде публично достъпна, за да 
могат всички оператори на превозни 
средства да вземат добре информирани 
решения за покупка и да се гарантира 
най-висока степен на прозрачност. 
Всички производители на превозни 
средства ще могат да сравняват 
характеристиките на своите превозни 
средства с тези на други модели. Това 
ще увеличи стимулите за иновации, ще 
насърчава разработването на 
превозни средства с по-ефективен 
разход на енергия и следователно ще 
спомага за повишаване на 
конкурентоспособността. Тази 
информация също така ще предостави 
на лицата, определящи политиките на 
равнището на ЕС и на държавите 
членки, солидна основа за разработване 
на политики за насърчаване на 
въвеждането на превозни средства с 
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Регламент (ЕС) [.../...] на Комисията15 
[правилната препратка да се вмъкне от 
Службата за публикации] да подлежат 
на мониторинг и докладване на 
Комисията и да се публикуват.

подобрена енергийна ефективност. 
Следователно е целесъобразно 
стойностите за емисиите на CO2 и 
разхода на гориво, установени за всяко 
ново тежко превозно средство съгласно 
Регламент (ЕС) [.../...] на Комисията15 
[правилната препратка да се вмъкне от 
Службата за публикации] да подлежат 
на мониторинг и докладване на 
Комисията и да се публикуват.

_________________ _________________
15 Регламент (ЕС) [.../...] на Комисията за 
прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 595/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на 
определянето на емисиите на CO2 и 
разхода на гориво на тежките превозни 
средства и за изменение на Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета и на Регламент (ЕС) 
№ 582/2011 на Комисията (ОВ L...,..,..).

15 Регламент (ЕС) [.../...] на Комисията за 
прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 595/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на 
определянето на емисиите на CO2 и 
разхода на гориво на тежките превозни 
средства и за изменение на Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета и на Регламент (ЕС) 
№ 582/2011 на Комисията (ОВ L...,..,..).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се опознаят напълно 
конфигурацията на парка от тежки 
превозни средства в Съюза, неговото 
развитие във времето и потенциалното 
му въздействие върху емисиите на CO2, 
е целесъобразно да се въведат 
мониторинг и докладване на данните за 
регистрацията на всички нови тежки 
превозни средства и всички нови 
ремаркета, включително данни за 
системите за задвижване и за 
съответните каросерии.

(8) За да се опознаят напълно 
конфигурацията на парка от тежки 
превозни средства в Съюза, неговото 
развитие във времето и потенциалното 
му въздействие върху емисиите на CO2, 
е целесъобразно да се въведат 
мониторинг и докладване на данните за 
регистрацията на всички нови тежки 
превозни средства и всички нови 
ремаркета, включително данни за 
системите за задвижване и за 
съответните каросерии. Специфичните 
отговорности, свързани с 
мониторинга и докладването на 
данни, са описани в членове 4 и 5.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Необходимо е системата за 
мониторинг и докладване да бъде 
лесна за използване от всички 
предприятия в сектора на 
транспорта, независимо от техния 
размер и ресурси.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Данни за емисиите на CO2 и за 
разхода на гориво ще бъдат на 
разположение за някои нови тежки 
превозни средства, регистрирани през 
[2019] г. Считано от тази дата, 
компетентните органи на държавите 
членки следва да бъдат задължени да 
предоставят данни за нови регистрации, 
а производителите следва да бъдат 
задължени да предоставят техническите 
данни, отнасящи се за тези превозни 
средства.

(9) Данни за емисиите на CO2 и за 
разхода на гориво ще бъдат на 
разположение за някои нови тежки 
превозни средства, регистрирани през 
[2019] г. Считано от тази дата, 
компетентните органи на държавите 
членки следва да бъдат задължени да 
предоставят данни за нови регистрации, 
а производителите следва да бъдат 
задължени да предоставят техническите 
данни, отнасящи се за тези превозни 
средства, които попадат в обхвата на 
Регламент (ЕС) […/…] 1a+ на 
Комисията. 

__________________
1а Регламент (ЕС) [.../...] на 
Комисията за прилагане на 
Регламент (ЕС) № 595/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на определянето на 
емисиите на CO2 и разхода на гориво 
на тежките превозни средства и за 
изменение на Директива 2007/46/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета и на Регламент (ЕС) 
№ 582/2011 на Комисията (ОВ L...,..,..).
+ OВ: Моля, добавете правилната 
препратка.



PE621.661/ 7

BG

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) За да гарантира, че стопанските 
субекти могат да се подготвят по-
добре за регулаторните промени, 
Комисията следва да публикува не по-
късно от 30 юни 2018 г. график за 
прилагането на софтуера, наречен 
Vehicle Energy Consumption Calculation 
Tool („VECTO“) (инструмент за 
изчисляване на енергийното 
потребление на превозното средство) 
и разработен по силата на Регламент 
(ЕС) 2017/2400 на Комисията, за 
ключови технологии и иновации, 
които намаляват емисиите от 
автомобилния товарен транспорт. 
Комисията следва също така да 
актуализира без забавяне процедурата 
на изпитване VECTO, установена в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
595/2009, така че тя да включва 
всички категории тежкотоварни 
превозни средства, включително 
всички задвижващи системи, 
ремаркета и всички нови видове 
алтернативни горива, които ще 
бъдат налични на пазара, с цел да се 
обхване целият диапазон от 
възможни тежки превозни средства. 
Поради това е важно Комисията да 
продължава да прави редовен преглед 
на обхвата на задълженията за 
мониторинг и докладване съгласно 
настоящия регламент и, ако е 
уместно, да представя законодателни 
предложения.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Необходимо е системата за 
мониторинг и докладване да бъде 
лесна за използване за всички 
превозвачи, независимо от техния 
размер и ресурси. Комисията следва да 
насърчава активно тази система, за 
да се гарантира, че тя е със значимо 
въздействие върху сектора, и за 
повишаване на осведомеността 
относно наличността на 
докладваните данни.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Резултатите от изпитването 
за съответствието на 
производството на входящите 
VECTO файлове следва също да бъдат 
наблюдавани и докладвани на 
Комисията.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Извършеният от Комисията 
анализ на данни, предадени от 
държавите членки и 
производителите, за предходната 
календарна година следва да бъде 
представен на обществеността по 
начин, който да показва ясно 
характеристиките на парка от 
тежки превозни средства на Съюза и 
на всяка държава членка, както и 
показателите на всеки производител 
по сравним начин по отношение на 
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средния разход на гориво и емисиите 
на CO2, като се вземат предвид също 
така разликите в продуктовия 
портфейл на производителите и 
заявеният профил на движението.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Важно е да се гарантира, че 
данните, които подлежат на мониторинг 
и докладване, са стабилни и надеждни. 
Поради това Комисията следва да 
разполага със средства за проверка и 
когато е необходимо — за коригиране 
на окончателните данни. Затова в 
изискванията за мониторинг следва 
също да бъдат предвидени параметри, 
позволяващи адекватното проследяване 
и проверка на данните.

(11) Важно е да се гарантира, че 
данните, които подлежат на мониторинг 
и докладване, са стабилни и надеждни. 
Поради това Комисията следва да 
разполага със средства за проверка и 
когато е необходимо — за коригиране 
на окончателните данни. Когато 
проверката от страна на Комисията 
на точността и качеството на 
докладваните данни разкрива 
преднамерено или породено от 
небрежност неспазване на което и да 
е от изискванията, определени в 
настоящия регламент, Комисията 
следва да налага административна 
глоба на съответния производител за 
нарушаване на настоящия регламент. 
Административната глоба следва да 
бъде ефективна, пропорционална и 
възпираща. Затова в изискванията за 
мониторинг следва също да бъдат 
предвидени параметри, позволяващи 
адекватното проследяване и проверка на 
данните. 

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Въз основа на опита, натрупан при 
мониторинга и докладването на данни 

(12) Въз основа на опита, натрупан при 
мониторинга и докладването на данни 
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за емисиите на CO2 в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 443/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета16 за 
нови леки пътнически автомобили и 
Регламент (ЕС) № 510/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета17 за 
нови леки търговски превозни средства, 
е целесъобразно на Европейската 
агенция за околната среда да се възложи 
отговорността за обмен на данните с 
компетентните органи на държавите 
членки и производителите, както и 
отговорността за управление на 
окончателната база данни от името на 
Комисията. Целесъобразно е също така 
да се постигне възможно най-голямо 
сближаване на процедурите за 
мониторинг и докладване за тежки 
превозни средства с вече 
съществуващите такива за леките 
превозни средства.

за емисиите на CO2 в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 443/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета16 за 
нови леки пътнически автомобили и 
Регламент (ЕС) № 510/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета17 за 
нови леки търговски превозни средства, 
е целесъобразно на Европейската 
агенция за околната среда да се възложи 
отговорността за обмен на данните с 
компетентните органи на държавите 
членки и производителите, както и 
отговорността за управление на 
окончателната база данни, която следва 
да бъде достъпна за транспортните 
оператори и трети страни, 
безплатно и във формат, позволяващ 
цифрово търсене, от името на 
Комисията. Целесъобразно е също така 
да се постигне възможно най-голямо 
сближаване на процедурите за 
мониторинг и докладване за тежки 
превозни средства с вече 
съществуващите такива за леките 
превозни средства.

__________________ __________________
16 Регламент (ЕО) № 443/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за определяне на 
стандарти за емисиите от нови леки 
пътнически автомобили като част от 
цялостния подход на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства (ОВ L 
140, 5.2.2009 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО) № 443/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за определяне на 
стандарти за емисиите от нови леки 
пътнически автомобили като част от 
цялостния подход на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства (ОВ L 
140, 5.2.2009 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) № 510/2011 от 11 май 
2011 г. за определяне на стандарти за 
емисиите от нови леки търговски 
превозни средства като част от 
цялостния подход на Съюза за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства (OВ L 
145, 31.5.2011 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) № 510/2011 от 11 май 
2011 г. за определяне на стандарти за 
емисиите от нови леки търговски 
превозни средства като част от 
цялостния подход на Съюза за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства (OВ L 
145, 31.5.2011 г., стр. 1).
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) В своя пакет за мобилност за 
2017 г., наречен „Европа в движение“, 
Комисията предвиди предложение за 
стандарти за емисиите на CO2 от 
тежки превозни средства за първата 
половина на 2018 г. Амбициозните 
цели за емисиите на CO2 за 2025 г., що 
се отнася до тежките превозни 
средства, следва да се разглеждат 
като крайната цел на тази 
законодателна пътека и следва да 
бъдат представени от Комисията 
най-късно до 30 април 2018 г.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Комисията следва да разработи, 
без забавяне, изпитване за 
удостоверяване на съответствието, 
задължително извършвано от 
производителите на оригинално 
оборудване (ПОО) в реални пътни 
условия и изготвяно под надзора на 
независими органи, за да бъдат 
установени възможните 
несъответствия между 
симулираните и действителните 
стойности на емисиите на CO2 от 
тежки превозни средства в тяхната 
цялост. Независими трети страни 
следва да имат право да извършват 
независими изпитвания в технически 
служби или в акредитирани 
лаборатории и да имат достъп до 
необходимите данни. Резултатите 
от такива изпитвания следва да 
бъдат обект на мониторинг и 
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докладване в съответствие с 
настоящия регламент и те следва да 
бъдат публично достъпни. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Скандалът „Дизелгейт“, свързан 
с одобрението на типа на леките 
превозни средства, доказа важността 
на ролята на независимите органи по 
отношение на надзора на 
изпитванията, извършвани от 
производителите, и колко е важно 
също така да се гарантира, че трети 
страни разполагат с възможността 
за извършване на независими 
изпитвания, тъй като този надзор и 
тези изпитвания спомагат за 
повишаване на прозрачността, 
надеждността и резултатите на 
системите за проверка, мониторинг и 
докладване.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на 
разпоредбите на настоящия 
регламент за проверка и коригиране на 
данните от мониторинг, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета18.

заличава се
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__________________
18 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се гарантира, че 
изискванията към данните и 
процедурата за мониторинг и 
докладване запазват актуалността си по 
отношение на оценката на приноса на 
парка от тежки превозни средства в ЕС 
за емисиите на CO2, както и да се 
гарантира наличието на данни за нови и 
усъвършенствани технологии за 
намаляване на емисиите на CO2, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на изменението на 
изискванията за данните и процедурата 
за мониторинг и докладване, 
определени в приложенията. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 

(14) С цел да се гарантира, че 
изискванията към данните и 
процедурата за мониторинг и 
докладване запазват актуалността си по 
отношение на оценката на приноса на 
парка от тежки превозни средства в ЕС 
за емисиите на CO2, както и да се 
гарантира наличието на данни за нови и 
усъвършенствани технологии за 
намаляване на емисиите на CO2 и за да 
се гарантира подходяща проверка и 
коригиране на наблюдаваните и 
съобщаваните данни, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
изменението на изискванията за данните 
и процедурата за мониторинг и 
докладване, определени в 
приложенията, на резултатите от 
изпитванията за установяване на 
съответствието в реални пътни 
условия и по отношение на 
определянето на мерките за проверка 
и коригиране за данните, съобщавани 
от държавите членки и от 
производителите по силата на 
настоящия регламент. От особена 
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парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Обосновка

Много е важно да се гарантира, че Комисията разполага с подходящи средства, 
процедури и мерки за изпълнение на задачата си по проверка на качеството на 
наблюдаваните и докладваните данни, както и по коригирането им. Поради това тези 
мерки следва да бъдат приемани посредством делегирани актове.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
изискванията за мониторинга и 
докладването на емисиите на CO2 и 
разхода на гориво на нови тежки 
превозни средства, регистрирани в 
Европейския съюз.

С настоящия регламент се определят 
изискванията за мониторинга и 
докладването на емисиите на CO2 и 
разхода на гориво на нови тежки 
превозни средства, регистрирани в 
Европейския съюз, и за резултатите 
от изпитването за съответствието 
на производството на входящите 
VECTO досиета.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Датата на производство е датата на 
подписване на сертификата за 
съответствие или, ако е приложимо, 
датата на подписване на 
индивидуалния сертификат за 
одобрение.

Датата на производство е датата на 
симулацията, записана в досието с 
информация на клиента, както е 
определено в допълнение 2 към 
приложение I към Регламент (ЕС).../... 
[ОВ: Моля, добавете номера на 
регламента, съдържащ се в документ 
Ares(2017)1900557].

Обосновка

Датата на производство, както се предлага от Комисията, възниква по времето на 
процес, върху който производителите имат слаб контрол. Индивидуалното одобрение 
се прави от търговците и дистрибуторите по време на регистрацията на превозното 
средство. Следователно тази дата може настъпи дълго след като превозното 
средство вече не е под контрола на производителя, като поради тази причина и 
датата сама по себе си не е известна на производителя. Използването на датата на 
досието на клиента за CO2 съответства на датата на съответствие на 
производството за одобрения тип превозно средство.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Производителите докладват за 
техническите данни, свързани с 
тежки превозни средства, които 
попадат в приложното поле на 
Регламент № [.../...] +.
_____________
+ [OВ: Моля, добавете номера на 
Регламент (ЕС) [.../...] на Комисията 
за прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 595/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на 
определянето на емисиите на CO2 и 
разхода на гориво на тежките 
превозни средства и за изменение на 
Директива 2007/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕС) № 582/2011 на 
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Комисията (ОВ L...,..,..).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията поддържа централен 
регистър за данните, докладвани в 
съответствие с членове 4 и 5. Данните в 
регистъра трябва да бъдат публично 
достъпни, с изключение на данните по 
точки 1, 24, 25, 32, 33, 39 и 40, 
определени в част Б от приложение I.

1. Комисията поддържа централен 
регистър за данните, докладвани в 
съответствие с членове 4 и 5. Данните в 
регистъра са публично достъпни, с 
изключение на данните по точки 1, 21а, 
21б, 24, 25, 26а, 32, 33, 34а, 39, 40, 73а и 
73б, определени в част Б от 
приложение I, за които Комисията 
предоставя достъп до тях за трети 
страни при поискване и в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1а.

___________________
1а Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. относно 
прилагането на разпоредбите на 
Орхуската конвенция за достъп до 
информация, публично участие в 
процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по въпроси на 
околната среда към институциите и 
органите на Общността (ОВ L 264, 
25.9.2006 г., стр. 13).

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да извършва 
собствени проверки на качеството на 
данните, докладвани съгласно членове 4 

2. Комисията извършва собствени 
проверки на точността и качеството 
на данните, докладвани съгласно 
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и 5. членове 4 и 5. Този процес може да 
бъде извършван в диалог с 
компетентните органи и 
производителите, като може също да 
бъде допълнително подпомаган от 
трети страни.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията бъде 
информирана за грешки в данните или 
установи при своя собствена проверка 
несъответствия в набора от данни, тя 
предприема, когато е целесъобразно, 
необходимите мерки за коригиране на 
данните, публикувани в Централния 
регистър, посочен в член 6.

3. Когато Комисията бъде 
информирана за грешки в данните или 
установи при своя собствена проверка 
несъответствия в набора от данни, тя 
предприема необходимите мерки за 
коригиране на данните, публикувани в 
Централния регистър, посочен в член 6. 
На държавите членки и на 
производителите се предоставя 
възможност да коригират всякакви 
грешки в рамките на три месеца от 
датата на извършените от тях 
уведомления.
Когато Комисията установи, че даден 
производител съзнателно е подправил 
данните, тя изисква незабавно от 
компетентните органи да коригират 
тези данни и да предприемат 
адекватни мерки в съответствие с 
Директива 2007/46/ЕО.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато проверката от страна 
на Комисията на точността и 
качеството на докладваните данни 
по линия на член 5 установи 
преднамерено или породено от 
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небрежност неспазване на което и да 
било от изискванията, установени в 
настоящия регламент, Комисията 
налага административна глоба на 
съответния производител за 
нарушаване на настоящия регламент. 
Административната глоба е 
ефективна, пропорционална и 
възпираща.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 12 за допълване 
на настоящия регламент във връзка с 
несъответствие, изчисляване на 
административните глоби и метода, 
по който се събират глобите.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В анализа се посочват като 
минимум характеристиките на парка от 
тежки превозни средства на Съюза, 
както и тези на всеки производител по 
отношение на средния разход на гориво 
и емисиите на CO2. В него също така се 
вземат под внимание данните (ако 
такива са налични) за 
разпространението на нови и 
усъвършенствани технологии за 
намаляване на CO2.

2. В анализа се посочват като 
минимум характеристиките на парка от 
тежки превозни средства на Съюза, на 
всяка държава членка, както и тези на 
всеки производител по сравним начин 
по отношение на средния разход на 
гориво и емисиите на CO2, като се 
вземат предвид също така разликите в 
продуктовия портфейл на 
производителите и заявеният профил на 
движението. В него също така се вземат 
под внимание данните (ако такива са 
налични) за разпространението на нови 
и усъвършенствани технологии за 
намаляване на CO2 и всички 
задвижващи системи. В анализа, 
публикуван от Комисията, се отчита 
също така голямото разнообразие на 
профили на движението, свързани с 
парка на тежките превозни средства. 

Изменение 29

Предложение за регламент
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Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не по-късно от 30 юни 2018 г. 
Комисията публикува график за 
планираното прилагане на 
инструмента за моделиране, посочени 
в член 5, параграф 1, буква а) от 
Регламент за изпълнение (ЕС) 
2017/2400 на Комисията (т.е. VECTO) 
за ключови технологии и иновации, 
които намаляват емисиите от 
автомобилния товарен транспорт. 
Комисията прави прегледи на 
настоящия регламент и при 
целесъобразност изготвя 
законодателни предложения с оглед 
на разширяване на задълженията за 
мониторинг и докладване, така че те 
да обхващат всички категории 
тежки превозни средства, 
включително всички алтернативни 
задвижващи системи, ремаркета и 
всички нови видове двигатели, 
задвижвани с алтернативни горива.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Стандарти за емисиите на CO2 за 

тежки превозни средства и 
изпитвания за установяване на 

съответствието в реални пътни 
условия

Комисията, не по-късно от 30 април 
2018 г., представя, по 
целесъобразност, законодателно 
предложение за определяне на 
стандарти за емисиите на CO2 за 
тежки превозни средства за 2025 г., в 
съответствие с целите на 



PE621.661/ 20

BG

Европейския съюз в областта на 
климата. 
Това предложение се придружава от 
проучване относно мерки за 
допълнително намаляване на 
емисиите на СО2 при пътния 
транспорт, в т.ч. обучение на 
водачите, групиране, европейска 
модулна система (EMS), гуми с малко 
съпротивление при въртене и 
консолидиране на товарите.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 12 за допълване 
на настоящия регламент. Тези 
делегирани актове определят 
следното:
а) изпитванията за установяване 
на съответствието в реални пътни 
условия се извършва задължително 
от ПОО, под надзора на независим и 
акредитиран орган, което ще започне 
да се прилага не по-късно от 31 
декември 2020 г.;
б) на независими трети страни се 
разрешава да извършват независими 
изпитвания в техническите служби и 
акредитираните лаборатории; 
в) изпитването и резултатите от 
него се подлагат на мониторинг и 
докладване в съответствие с 
настоящия регламент, а Комисията 
гарантират, че резултатите са 
достъпни при поискване от трети 
страни; както и
г) Комисията представя, въз 
основа на докладите на държавите 
членки, ежегоден доклад относно 
всяко разминаване между 
изпитването в реални условия на 
пътя и реалния разход на гориво. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставяне на изпълнителни 
правомощия

заличава се

Комисията може, посредством 
актове за изпълнение, да определя 
мерките за проверка и коригиране, 
посочени в член 7, параграфи 2 и 3. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 11.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 10 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 12 с 
оглед на допълване на настоящия 
регламент с цел определяне на 
мерките за проверка и коригиране, 
посочени в член 7, параграфи 2 и 3.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от 
Комитета по изменение на климата, 
създаден съгласно член 9 от Решение 
№ 280/2004/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета21. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
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Регламент (ЕС) № 182/2011.
_________________
21 Решение № 280/2004/ЕО 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 (ОВ L 49, 
19.2.2004 г., стр. 1).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 10, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в членове 
7, параграф 3а, 8а и 10, се предоставя 
на Комисията за срок от пет години от 
[датата на влизане в сила на настоящия 
регламент]. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – Заглавие – колона 3 („Източник“)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източник Източник

Допълнение 1 към приложение I към 
Регламент [.../...]

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – таблица – ред 17

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг
Източник 
допълнени
е 1 към 
приложени

Описание
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е I към 
Регламент 
[.../...]

17 номинална мощност на двигателя 1.2.2.

Основни 
спецификац
ии на 
двигателя

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнени
е 1 към 
приложени
е I към 
Регламент 
[.../...]

Описание

17 номинална мощност на двигателя 1.2.2

Основни 
спецификац
ии на 
двигателя

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...]

Описание

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...] 

Описание

21a WHSC g/kWh и CO2

Основни 
спецификаци
и на 
двигателя
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Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 21 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...]

Описание

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...] 

Описание

21б WHTC g/kWh и CO2

Основни 
спецификаци
и на 
двигателя

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...]

Описание

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...] 

Описание

26a
Ефективност на 
предавателния 
механизъм

Основни 
спецификаци
и на 
предавателн
ия 
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механизъм

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 34 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...]

Описание

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...] 

Описание

34a Ефективност на оста
Основни 
спецификаци
и на оста

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 56

Текст, предложен от Комисията

56 профил на движението (пътуване 
на дълги разстояния, регионално 
пътуване, градско пътуване, 
строителство)

2.1.1 Параметри на 
математическото 
моделиране (за 
всяка комбинация 
профил на 
движение/товар/гор
иво)

Изменение

56 профил на движението (пътуване 
на дълги разстояния, пътуване на 
дълги разстояния (европейска 
модулна система – ЕМС), 
регионално пътуване, регионално 
пътуване (европейска модулна 

2.1.1 Параметри на 
математическото 
моделиране (за 
всяка комбинация 
профил на 
движение/товар/гор
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система – ЕМС), градско 
пътуване, строителство)

иво)

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – таблица – ред 57 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 
към 
приложение I 
към 
Регламент 
[.../...]

Описание

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 
към 
приложение I 
към Регламент 
[.../...]

Описание

57a Гориво 
(дизел/бензин/ВНГ/СПГ/...)

2.1.3 Параметр
и на 
математи
ческото 
моделиран
е (за всяка 
комбинаци
я профил 
на 
движение/
товар/гори
во)

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – таблица – ред 67
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Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 
1 към 
приложение
 I към 
Регламент 
[.../...]

Описание

67
емисии на CO2 (изразени в 
g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-
km)

2.3.13-2.3.16

Емисии на CO2 и 
разход на гориво 
(за всяка 
комбинация 
профил на 
движение/товар/г
ориво )

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 
1 към 
приложение
 I към 
Регламент 
[.../...]

Описание

67 емисии на CO2 (изразени в 
g/km g/t-km, g/p-km, g/m2-
km, g/m3-km)

2.3.13-2.3.16 Емисии на CO2 и 
разход на гориво 
(за всяка 
комбинация 
профил на 
движение/товар/г
ориво )

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 73 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за 
мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...]

Описание
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Изменение

Номер Параметри за 
мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...] 

Описание

73a

Резултати от 
изпитванията за 
проверка на 
съответствието на 
производството

Съответств
ие на 
производств
ото

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 73 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...]

Описание

Изменение

Номер Параметри за мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...] 

Описание

73б
Резултати от 
изпитванията в 
пътни/реални условия

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – ред 74 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Номер Параметри за 
мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...]

Описание
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Изменение

Номер Параметри за 
мониторинг

Източник 
допълнение 1 към 
приложение I към 
Регламент [.../...] 

Описание

74a
Резултати от 
изпитванията за 
последваща проверка


