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КРАТКА ОБОСНОВКА

Основният елемент на настоящото законодателно предложение се отнася до 
въвеждането на коефициенти на съответствие, използвани за оценка на съответствието 
на превозните средства с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, 
определени в законодателството на ЕС, като същевременно се извършват изпитвания за 
емисии при реални условия. Доводът, изтъкнат от Комисията, за да се обоснове такова 
въвеждане, е, че подобни фактори са необходими, за да се намалят несъответствията 
между нивата на емисиите, измерени в лабораторни условия, и нивата, измерени в реални 
условия на движение. Това предложение беше направено, след като Общият съд на 
Европейския съюз издаде решение относно изменението на нормите Евро 6 посредством 
делегиран акт, като заяви, че това би довело до промяна на съществен елемент от 
законодателството, т.е. изкуственото повишаване на границите за емисиите на NOx чрез 
въвеждането на коефициент на съответствие. По този начин Съдът на ЕС потвърди, че 
за това ще е необходима редовна законодателна процедура.

Докладчикът е на мнение, че въвеждането на коефициенти на съответствие за 
измервания на емисии при реални условия е погрешен сигнал в момент, когато са 
необходими спешни действия, за да се позволи на държавите членки да изпълнят 
задълженията си по отношение на Директивата за качеството на въздуха (2008/50/ЕО) и 
да се гарантира, че пределните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6 са 
изпълнени при нормални условия. Производителите на автомобили следва да започнат 
да проектират превозни средства, които отговарят на граничните стойности на емисиите, 
определени в законодателството, а не да получават такава свобода на действие, която да 
им позволи да заобиколят задълженията си. Освен това по този начин се поражда 
известна несигурност по отношение на дейностите по одобряването и надзора на пазара 
чрез въвеждане на допустима грешка, която всъщност затруднява определянето на това 
дали превозните средства отговарят на договорените стандарти, или не. Въпреки това 
нейният проект на становище не засяга аспектите в правния текст, свързани с околната 
среда, т.е. факторите на съответствие; последните са от компетентността на комисията 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие със 
споразумението, постигнато между председателите на нашите две комисии, въпреки че 
се изразяват посочените по-горе съмнения. Изключителната компетентност на 
комисията IMCO се отнася до информацията за ремонта и техническото обслужване 
съгласно глава III от Регламент № 715/2007/ЕС — глава, която е изменена и 
консолидирана в Регламент 858/2018. Следователно измененията, засягащи тези части, 
са от техническо естество. 

По отношение на разпоредбите, определящи условията за делегиране на правомощия на 
Комисията (член 1, параграф 11 [член 14а]), предложението на докладчика е периодът да 
се съкрати от пет на две години, за да се прецени до края на 2022 г. дали са необходими 
допълнителни мерки. Европейската комисия поема ангажимента да намали този 
коефициент до 1 във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 2023 г. Поради това 
предоставените правомощия за делегиране следва да бъдат съобразени със същия 
график. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В Регламент (ЕО) № 715/2007 се 
съдържа изискването новите 
лекотоварни превозни средства да 
отговарят на някои гранични стойности 
на емисиите (стандартите Евро 5 и Евро 
6) и се определят допълнителни 
изисквания за достъпа до информация 
за ремонта и техническото обслужване 
на превозните средства. Специфичните 
технически разпоредби, необходими за 
изпълнението на посочения регламент, 
бяха определени в Регламент (ЕО) 
№ 692/200816 на Комисията и 
впоследствие в Регламент (ЕС) 
2017/115117 на Комисията.

(2) В Регламент (ЕО) № 715/2007 се 
съдържа изискването новите 
лекотоварни превозни средства да 
отговарят на някои гранични стойности 
на емисиите (стандартите Евро 5 и 
Евро 6) и се определят допълнителни 
изисквания за достъпа до информация 
за ремонта и техническото обслужване 
на превозните средства, които бяха 
изменени и след това консолидирани с 
Регламент (ЕС) 2018/85815a, който ще 
се прилага от 1 септември 2020 г. 
Специфичните технически разпоредби, 
необходими за изпълнението на 
Регламент (ЕО) № 715/2007, бяха 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 на Комисията16  и 
впоследствие в Регламент (ЕС) 
2017/1151 на Комисията17.

__________________ __________________
15a Регламент (ЕС) 2018/858 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 г. относно 
одобряването и надзора на пазара на 
моторни превозни средства и 
техните ремаркета, както и на 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за 
такива превозни средства, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за 
отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ 
L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).“
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16 Регламент (ЕО) № 692/2008 от 18 юли 
2008 г. за прилагане и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
типово одобрение на моторни превозни 
средства по отношение на емисиите от 
леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за 
достъпа до информация за ремонт и 
техническо обслужване на превозни 
средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО) № 692/2008 от 18 юли 
2008 г. за прилагане и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
типово одобрение на моторни превозни 
средства по отношение на емисиите от 
леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за 
достъпа до информация за ремонт и 
техническо обслужване на превозни 
средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1151 на 
Комисията от 1 юни 2017 г. за 
допълване на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 
до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства, за 
изменение на Директива 2007/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 692/2008 на 
Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 
на Комисията и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 692/2008 на Комисията 
(ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1151 на 
Комисията от 1 юни 2017 г. за 
допълване на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 
до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства, за 
изменение на Директива 2007/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 692/2008 на 
Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 
на Комисията и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 692/2008 на Комисията 
(ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Достъпът на независими 
оператори до информация за ремонта 
и поддръжката на превозните 
средства е от решаващо значение за 
възстановяване на доверието на 
потребителите.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Неотдавнашните нарушения 
на съществуващата правна рамка  от 
страна на производителите, 
включително нарушенията на 
техните правни задължения съгласно 
Регламент (ЕО) № 715/2007, показаха 
слабостите на механизми за контрол 
и правоприлагане. Потребителите не 
са получили задоволително 
обезщетение, защото дори в 
случаите, когато такова обезщетение 
е било предоставено, често 
превозните средства не са били 
приведени в съответствие със 
стандартите Евро 5 и Евро 6. Тъй 
като нарастващия брой забрани на 
дизелови автомобили в европейските 
градове оказват влияние върху 
всекидневния живот на гражданите, 
адекватни мерки за обезщетение биха 
били оборудването на 
неотговарящите на изискванията 
превозни средства с подходящите 
технологии за обработка на 
отработилите газове („смяна на 
хардуера“) или предлагането на 
премии за конверсия, в случай че 
собственикът на превозното 
средство желае да го замени за по-
екологичен модел.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
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правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозното средство; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
окончателните коефициенти на 
съответствие в посока на намаляването 
и, за да се отрази техническият 
напредък при PEMS и преработване на 
граничните стойности, основани на 
масата на частиците, и въвеждане на 
гранични стойности, основаващи се на 
броя на частиците. От особена 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 за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 

правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
приемане на преразгледана процедура 
за измерване на прахови частици. 
Независимо от краткия срок между 
влизането в сила на настоящия 
регламент и отмяната на 
разпоредбите относно информацията 
за ремонта и поддръжката (ИРП) с 
Регламент (ЕС) 2018/858, за целите на 
правната сигурност и за да се 
гарантира, че всички варианти са на 
разположение на законодателя, 
делегацията следва да включва и 
мерките, необходими за изпълнението 
на задължението на производителя да 
предоставя неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информация за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
окончателните коефициенти на 
съответствие в посока на намаляването 
и, за да се отрази техническият 
напредък при PEMS и преработване на 
граничните стойности, основани на 
масата на частиците, и въвеждане на 
гранични стойности, основаващи се на 
броя на частиците. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
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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.

равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. 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 системно достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
14а с оглед прилагането на членове 6 и 
7. Това включва определянето и 
актуализирането на техническите 
спецификации, отнасящи се до начина, 
по който се предоставя информация 
относно СБД и ремонта и техническото 
обслужване на моторното превозно 
средство, като се обръща специално 
внимание на специфичните нужди на 
МСП.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
14а с оглед прилагането на членове 6 и 
7. Това включва определянето и 
актуализирането на техническите 
спецификации, отнасящи се до начина, 
по който се предоставя информация 
относно СБД и ремонта и техническото 
обслужване на моторното превозно 
средство, като се обръща специално 
внимание на специфичните нужди на 
МСП, микропредприятията и 
самостоятелно заетите оператори;

Обосновка

Необходимо за подобряването на приложното поле.



AD\1198925BG.docx 9/10 PE643.178v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари 
(Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и 
техническо обслужване на превозни средства.

Позовавания COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD)

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ENVI
15.7.2019

Дадено становище
       Дата на обявяване в заседание

IMCO
15.7.2019

Асоциирани комисии – дата на 
обявяване в заседание

19.12.2019

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

Anna Cavazzini
18.7.2019

Разглеждане в комисия 4.12.2019 23.1.2020

Дата на приемане 18.2.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

35
1
3

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Maria Grapini, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und 
Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman, Evžen Tošenovský, Edina Tóth



PE643.178v02-00 10/10 AD\1198925BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35 +

ID

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Miroslav Radačovský

Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan 
Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, 
Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Manuel 
Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Anna Cavazzini, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

1 -

ID Hynek Blaško

3 0

ECR Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


