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26.9.2018 A8-0287/85 

Изменение  85 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За да се запазят многообразието 

на пазара за леки пътнически 

автомобили и леки търговски 

превозни средства и способността му 

да отговаря на различни нужди на 

потребителите, целите за CO2 следва 

да се определят на линейна база в 

зависимост от полезността на 

превозните средства. Запазването на 

масата като показател за полезност 

се счита за съвместимо със 

съществуващия режим. За да се 

отрази по-добре масата на 

превозните средства по пътищата, 

този показател следва да бъде 

променен от маса в готовност за 

движение на маса на изпитване, 

както е определено в Регламент (ЕС) 

2017/1151 от 1 юни 2017 г., като тази 

промяна влезе в сила от 2025 г. 

(19) За да се даде възможност за 

възползване от екологичните и други 

предимства на намаляването на 

размерите и олекотяването на 

превозните средства и като се отчита, 

че поради ефективните технологии, 

като например хибридизацията, по-

тежкотоварните превозни средства е 

необходимо да произвеждат по-високи 

емисии, а за да се избегне ненужното 

стимулиране на такива 

тежкотоварни превозни средства, 

целите за CO2 не следва да се 

разграничават по масата на 

превозното средство. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Изменение  86 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Следва да се избягва промяната 

на целите по отношение на целия 

автомобилен парк на ЕС поради 

промени в средната маса на 

автомобилния парк. Поради това 

промените в средната маса следва да 

се отразяват незабавно в 

изчисленията на целевите стойности 

на специфични емисии, а корекциите 

на средната стойност на масата, 

която се използва за тази цел, следва 

да се правят на всеки две години, 

считано от 2025 г. 

заличава се 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Изменение  87 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 31 октомври 2022 г. примерната 

стойност на ТМ0 за 2025 г. се 

определя като съответната средна 

маса на изпитване на новите леки 

пътнически автомобили и новите 

леки търговски превозни средства 

през 2021 г.; 

заличава се 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Изменение  88 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 31 октомври 2024 г. и на всеки две 

години след това, стойностите на 

ТМ0 в приложение I, части А и Б се 

коригират в зависимост от 

съответната средна маса на 

изпитване на новите леки 

пътнически автомобили и новите 

леки търговски превозни средства 

през предходните две календарни 

години, като се започне от 2022 и 

2023 г. Съответните нови стойности 

на TM0 се прилагат от 1 януари на 

календарната година, последваща 

датата на корекцията. 

заличава се 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Изменение  89 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение І – част А – точка 6 – подточка 6.2.1. 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

6.2.1. От 2025 г. до 2029 г. 6.2.1. От 2025 г. до 2029 г. 

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2025 + a2025 · (TM-TM0)  

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2025 

където:  където:  

EU fleet-wide target2025 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.1  

EU fleet-wide target2025 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.1  

a2025 е  

 

където:   

а2021 е наклонът на най-добре 

съответстващата права линия, 

изчислена чрез прилагане на линейния 

метод на най-малките квадрати към 

изпитвателната маса (обяснителна 

променлива) и специфичните емисии 

на CO2 (зависима променлива) на 

всяко отделно превозно средство от 

автомобилния парк на ЕС през 2021 г.  

 

average emissions2021 е средната 

стойност за специфичните емисии на 

CO2 на всички новорегистрирани 

превозни средства през 2021 г. на 

производителите, за които се 

изчислява целта за специфичните 
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емисии в съответствие с точка 4  

TM е средната изпитвателна маса в 

килограми на всички 

новорегистрирани превозни средства 

на производителя през съответната 

календарна година  

TM0 е стойността, определена в 

съответствие с член 13, параграф 1, 

буква г) 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

26.9.2018 A8-0287/90 

Изменение  90 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение І – част А – точка 6 – подточка 6.2.2. 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6.2.2. От 2030 г. нататък 6.2.2. От 2030 г. нататък  

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2030 + a2030 · (TM-TM0)  

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2030  

където:  където:  

EU fleet-wide target2030 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.2  

EU fleet-wide target2030 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.2  

a2030 е  

 

където:   

а2021 е наклонът на най-добре 

съответстващата права линия, 

изчислена чрез прилагане на линейния 

метод на най-малките квадрати към 

изпитвателната маса (обяснителна 

променлива) и специфичните емисии 

на CO2 (зависима променлива) на 

всяко отделно превозно средство от 

автомобилния парк на ЕС през 2021 г.  

 

average emissions2021 е средната 

стойност за специфичните емисии на 

CO2 на всички новорегистрирани 

превозни средства през 2021 г. на 

производителите, за които се 

изчислява целта за специфичните 

емисии в съответствие с точка 4  

 

TM е средната изпитвателна маса в  
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килограми на всички новорегистрирани 

превозни средства на производителя 

през съответната календарна година  

TM0 е стойността, определена в 

съответствие с член 13, параграф 1, 

буква г) 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Изменение  91 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение І – част Б – точка 6 – подточка 6.2.1. 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6.2.1. От 2025 г. до 2029 г. 6.2.1. От 2025 г. до 2029 г. 

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2025 + a2025 · (TM-TM0) 

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2025  

където:  където:  

EU fleet-wide target2025 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.1  

EU fleet-wide target2025 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.1  

α е a2025, когато средната 

изпитвателна маса на 

новорегистрираните превозни 

средства на производителя е по-малка 

или равна на стойността TM0, 

определена в съответствие с член 13, 

параграф 1, буква г), или a2021, когато 

средната изпитвателна маса на 

новорегистрираните превозни 

средства на производителя е по-

голяма от стойността TM0, 

определена в съответствие с член 13, 

параграф 1, буква г),  

 

където:  

a2025 е  

 

а2021 е наклонът на най-добре 

съответстващата права линия, 

изчислена чрез прилагане на линейния 

метод на най-малките квадрати към 

изпитвателната маса (обяснителна 
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променлива) и специфичните емисии 

на CO2 (зависима променлива) на 

всяко новорегистрирано превозно 

средство в автомобилния парк на ЕС 

през 2021 г.  

average emissions2021 е средната 

стойност за специфичните емисии на 

CO2 на всички новорегистрирани 

превозни средства през 2021 г. на 

производителите, за които се 

изчислява целта за специфичните 

емисии в съответствие с точка 4  

 

TM е средната изпитвателна маса в 

килограми на всички 

новорегистрирани превозни средства 

на производителя през съответната 

календарна година 

 

TM0 е стойността, определена в 

съответствие с член 13, параграф 1, 

буква г)  

 

Or. en 



 

AM\1164031BG.docx  PE624.113v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

26.9.2018 A8-0287/92 

Изменение  92 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение І – част Б – точка 6 – подточка 6.2.2. 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6.2.2. От 2030 г. нататък 6.2.2. От 2030 г. нататък 

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2030 + a2030 · (TM-TM0) 

Specific emissions reference target = EU 

fleet-wide target2030  

където:  където:  

EU fleet-wide target2030 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.2  

EU fleet-wide target2030 е стойност, 

определена в съответствие с точка 6.1.2  

α е a2030, когато средната 

изпитвателна маса на 

новорегистрираните превозни 

средства на производителя е по-малка 

или равна на стойността TM0, 

определена в съответствие с член 13, 

параграф 1, буква г), или a2021, когато 

средната изпитвателна маса на 

новорегистрираните превозни 

средства на производителя е по-

голяма от стойността TM0, 

определена в съответствие с член 13, 

параграф 1, буква г),  

 

където:  

a2030 е  

 

а2021 е наклонът на най-добре 

съответстващата права линия, 

изчислена чрез прилагане на линейния 

метод на най-малките квадрати към 
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изпитвателната маса (обяснителна 

променлива) и специфичните емисии 

на CO2 (зависима променлива) на 

всяко новорегистрирано превозно 

средство в автомобилния парк на ЕС 

през 2021 г.  

average emissions2021 е средната 

стойност за специфичните емисии на 

CO2 на всички новорегистрирани 

превозни средства през 2021 г. на 

производителите, за които се 

изчислява целта за специфичните 

емисии в съответствие с точка 4  

 

TM е средната изпитвателна маса в 

килограми на всички 

новорегистрирани превозни средства 

на производителя през съответната 

календарна година 

 

TM0 е стойността, определена в 

съответствие с член 13, параграф 1, 

буква г)  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Изменение  93 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. От 1 януари 2030 г. се прилагат 

следните цели за автомобилните 

паркове на целия ЕС: 

5. От 1 януари 2030 г. се прилагат 

следните цели за автомобилните 

паркове на целия ЕС: 

а) за средните емисии на парка от 

нови пътнически автомобили се 

определя цел, равна на 30% намаление 

спрямо средната стойност на целите за 

специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.2.1 

от част А на приложение I; 

а) за средните емисии на парка от 

нови пътнически автомобили се 

определя цел, равна на 50% намаление 

спрямо средната стойност на целите за 

специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.2.1 

от част А на приложение I; 

б) за средните емисии на парка от 

нови леки търговски превозни средства 

се определя цел, равна на 30% 

намаление спрямо средната стойност на 

целите за специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част Б на приложение I. 

б) за средните емисии на парка от 

нови леки търговски превозни средства 

се определя цел, равна на 50% 

намаление спрямо средната стойност на 

целите за специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част Б на приложение I. 

Or. en 

 

 


