
P6_TA(2008)0614 

Определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически 

автомобили ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 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; (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)) 

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 

(COM(2007)0856), 

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 

Комисията е внесла предложението (C6-0022/2008), 

– като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното 

правно основание, 

– като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика, на Комисията по транспорт и туризъм, както и на Комисията по правни 

въпроси (A6-0419/2008), 

1. Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено; 

2. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата 

резолюция; 

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета 

и на Комисията. 

P6_TC1-COD(2007)0297 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с 

оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета 

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 



(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент 

(ЕО) № 443/2009.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията потвърждава своето намерение да предложи през 2009 г. преразглеждане на 

Директива 1999/94/ЕО относно наличието  на потребителска информация за разхода на 

гориво и емисиите на CO2 по отношение на търговията с нови леки автомобили. Целта е на 

потребителите да бъде предоставена полезна информация относно емисиите на CO2 от нови 

леки автомобили. 

До 2010 г. Комисията ще преразгледа Директива 2007/46/ЕО, така че наличието на 

иновационни технологии („екологични иновации“) в автомобилите и тяхното въздействие 

върху специфичните емисии на CO2 да могат да бъдат съобщавани на органите на 

държавите-членки, отговорни за наблюдението и предоставянето на данни в съответствие с 

регламента. 

Комисията ще разгледа също възможността да бъдат изготвени изисквания автомобилите да 

бъдат оборудвани с датчици за разход на гориво като средство за насърчаване на по-

икономично шофиране. В този контекст Комисията ще обсъди евентуална промяна на 

законодателната рамка за типовото одобрение и евентуално приемане на необходимите 

технически стандарти до 2010 г. 

Въпреки това Комисията продължава да поддържа целите на инициативата за по-добро 

регулиране и съзнава необходимостта от обосноваване на своите предложения на базата на 

задълбочена оценка на въздействеито и ползите. Във връзка с това и в съответствие с 

Договора за създаване на Европейската общност Комисията ще продължи да прави оценка на 

нуждата от нови законодателни предложения, като си запазва правото да решава дали и кога 

е подходящо да бъдат представяни такива предложения. 

 

 

 

 


