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КРАТКА ОБОСНОВКА

Необходимостта от настоящото становище на комисията по транспорт до комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните като водеща комисия е 
продиктувана от ново решение на съдилищата на ЕС.

В решение от 13.12.2018 г. съдът е установил, че коефициентите на съответствие за 
одобрение на типа съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета1 не са били въведени по реда на процедурата на комитет. Следвало е да бъде 
приложена обикновената законодателна процедура. В момента тече производство по 
обжалване на посоченото решение. Въпреки това Комисията реши да представи 
успоредно със съдебното производство законодателно предложение за въвеждане на 
коефициенти на съответствие.

Докладчикът приветства намерението на Комисията чрез това законодателно 
предложение да гарантира правна сигурност и надеждност за производителите и 
потребителите. Според докладчика това включва също и факта, че производителите и 
потребителите могат да продължат да разчитат на коефициентите на съответствие, които 
вече са известни от процедурата по комитология.

Докладчикът би искал да предложи коефициентите на съответствие за в бъдеще да бъдат 
ясно отделени от контролно допустимото отклонение и е изразил това свое предложение 
чрез изменения.

1 Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
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 171, 
29.6.2007 г., стр. 1);

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
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последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от дизеловите 
двигатели или при частиците при 
бензиновите двигатели с директно 
впръскване, които се монтират по-
специално на лекотоварните превозни 
средства. Поради това са необходими 
действия за коригиране на тази 
ситуация.

последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, които са в 
приложното поле на тази уредба, това 
не е така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това са 
необходими действия за постигане на 
по-нататъшно намаляване на 
емисиите.

Or. de

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията извърши подробен 
анализ на процедурите, изпитванията и 
изискванията за одобряване на типа, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 въз основа на собствени 
проучвания и информация от външни 
източници и заключи, че емисиите, 
отделени в реални условия на движение 
по път от превозни средства, одобрени 
по нормите Евро 5/6, значително 
надвишават емисиите, измерени според 
регулаторния „Нов европейски пътен 
цикъл“ (NEDC), по-специално по 
отношение на емисиите на NОх от 
превозни средства с дизелов двигател

(4) Комисията извърши подробен 
анализ на процедурите, изпитванията и 
изискванията за одобряване на типа, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 въз основа на собствени 
проучвания и информация от външни 
източници и заключи, че емисиите, 
отделени в реални условия на движение 
по път от превозни средства, одобрени 
по нормите Евро 5/6, значително 
надвишават емисиите при някои 
превозни средства, измерени според 
регулаторния „Нов европейски пътен 
цикъл“ (NEDC), по-специално по 
отношение на емисиите на NОх от 
превозни средства с дизелов двигател.

Or. de

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В отговор на това Комисията 
разработи нова методика за изпитване за 
емисии в реални условия на движение 
— процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение. 
Процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение беше 
въведена с регламенти (ЕС) 2016/42718 и 
(ЕС) 2016/64619 на Комисията, 
впоследствие включена в Регламент 
(ЕС) 2017/1151 и допълнително 
подобрена с Регламент (ЕС) 2017/1154 
на Комисията

(5) В отговор на това Комисията 
разработи нова методика за изпитване за 
емисии в реални условия на движение 
— процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение. 
Процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение беше 
въведена с регламенти (ЕС) 2016/42718 и 
(ЕС) 2016/64619 на Комисията, 
впоследствие включена в Регламент 
(ЕС) 2017/1151 и допълнително 
подобрена с регламенти (ЕС) 
2017/1154 20 и 2018/183220а на 
Комисията.

__________________ __________________
18 Регламент (ЕС) 2016/427 на 
Комисията от 10 март 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 82, 
31.3.2016 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) 2016/427 на 
Комисията от 10 март 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 82, 
31.3.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1)

19 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1)

20 Регламент (ЕС) 2017/1154 на 
Комисията от 7 юни 2017 година за 
изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 
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, на 
Регламент (ЕО) № 692/2008 на 

20 Регламент (ЕС) 2017/1154 на 
Комисията от 7 юни 2017 година за 
изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 
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, на 
Регламент (ЕО) № 692/2008 на 
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Комисията и на Регламент (ЕС) № 
1230/2012 на Комисията и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и на 
Директива 2007/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
емисиите в реални условия на движение 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 
7.7.2017 г., стр. 708).

Комисията и на Регламент (ЕС) № 
1230/2012 на Комисията и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и на 
Директива 2007/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
емисиите в реални условия на движение 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 
7.7.2017 г., стр. 708).
20а Регламент (ЕС) 2018/1832 на 
Комисията от 5 ноември 2018 г. за 
изменение на Директива 2007/46/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 
на Комисията и Регламент (ЕС) 
2017/1151 на Комисията с цел 
подобряване на изпитванията и 
процедурите за одобряване на типа по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на 
пътници и товари, включително на 
тези за съответствие в експлоатация 
и за емисии в реални условия на 
движение, както и с цел въвеждане на 
устройства за следене на разхода на 
гориво и електроенергия (ОВ L 301, 
27.11.2018 г., стр. 1).

Or. de

Обосновка

Не е направено позоваване на четвъртия регламент относно емисиите при реални 
условия на движение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 
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всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на самите измервания, 
както и отклоненията при измерванията 
(допустима грешка), извършени с 
помощта на преносими системи за 
измерване на емисиите (PEMS). 
Коефициентът на съответствие (CF 
= 1) следва да бъде ясно отделен от 
контролно допустимото отклонение 
(допустима грешка).

__________________ __________________
21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

Or. de

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие, използвани за оценяване 
на съответствието на резултатите на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено 
законодателят е имал право да въведе 
посочените коефициенти на 
съответствие, тъй като те засягат 
съществен елемент от Регламент (ЕО) 

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие, използвани за оценяване 
на съответствието на резултатите от 
изпитването в реални условия на 
движение с граничните стойности на 
емисиите, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. Съдът се е произнесъл, че 
единствено законодателят е имал право 
да въведе посочените коефициенти на 
съответствие, тъй като те засягат 
съществен елемент от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. В момента това решение 
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№ 715/2007. е предмет на съдебно производство по 
обжалване.

__________________ __________________
22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid / Комисия, T-
339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. de

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие. Поради 
това и като се има предвид, че на 
настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат коефициентите на 
съответствие в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие. Поради 
това и като се има предвид, че на 
настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат коефициентите на 
съответствие, както и контролно 
допустимото отклонение при 
използване на преносими системи за 
измерване на емисиите в Регламент 
(ЕО) № 715/2007.

Or. de

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
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реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с оглед на 
техническия напредък.

реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие и 
контролно допустимото отклонение 
(допустима грешка) с оглед на 
техническия напредък при моторните 
превозни средства и преносимите 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS) и да ги използва за основа при 
бъдещи законодателни актове.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение І
Регламент (ЕО) № 715/2007
Таблица 2а

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2а Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди (NO х)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOх)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при всички изпитвания за емисии в 
реални условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване 
на емисиите (PEMS).
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
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поискване от производителя вместо CFpollutant-final за срок от 5 години и 4 месеца считано от 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5“.

Изменение

Таблица 2а Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
диоксиди (NO 
х)

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглероден 
оксид (СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводород
и и азотни 
оксиди (THC 
+ NOх)

CFpollutant-final 
(2) 1+0,43 1+0,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1+0,5

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при всички изпитвания за емисии в 
реални условия на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван като сбор от стойността, 
която трябва да бъде постигната, и стойността на контролно допустимото 
отклонение, за определяне на съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно 
стандарта Евро 6, като се отчитат проблемите с техническата неопределеност, свързани с 
използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final за срок от 5 години и 4 месеца считано от 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5“.
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Обосновка

Коефициентът на съответствие е 1, допълнен съответно с контролно допустимо 
отклонение 0,43 и 0,5. Това се илюстрира чрез ясното разделяне на двете стойности. 
Предложението на Комисията е двусмислено, тъй като създава впечатлението, че 
1,43 и 1,5 г. са коефициента на съответствие.


