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КРАТКА ОБОСНОВКА

Since 1995 there has been an EU Community strategy to reduce CO2 emissions from cars.
The strategy is based on three pillars: voluntary commitments from the car industry to cut 
CO2 emissions, promotion of more fuel efficient cars via fiscal measures and improvements in 
consumer information. Between 1995 and 2007 vehicle engine technology made significant 
progress in fuel efficiency. Part of this improvement in fuel efficiency was, however, 
neutralised by the rising demand for larger vehicles. CO2 emissions in the passenger car sector 
make up 12% of overall emissions in Europe. Cars are responsible for about 78% of all 
passenger transport in the EU.

1. Objectives of the draft regulation

With this proposed regulation the Commission seeks to achieve a single and binding target for 
CO2 emissions of 130 g CO2/km by 2012. Parliament endorses this common aim and 
supports the Commission’s general objectives. However, the regulation that is to be adopted 
by the Council and Parliament must seek to achieve sustainable reduction targets that have a 
neutral effect on competition, are socially acceptable and take account of the wide variety of 
European car manufacturers and their position in international competition.

2. Options and slope

A particularly controversial point is a fair distribution of reduction targets between small and 
larger vehicles. Larger vehicles, for which European manufacturers have an 80% share of the 
world market, play a leading role in new technologies. The limit value curve in line with 
vehicle mass is crucial. The CO2 target for the average of a manufacturer’s new car fleet based 
on average vehicle mass is the best basis for measurement. The significantly larger 
contribution by larger vehicles in comparison with smaller ones is conditioned by the slope of 
the limit value curve.

This opinion supports the Commission’s proposed 60% slope for the limit value curve. The 
reduction targets for larger vehicles are considerably higher than for small cars. A 60% slope 
means that the CO2 emissions do not rise in parallel with increased weight, but far below the 
average. Vehicle weight (mass) is the best parameter for the specific CO2 targets. Vehicle 
weight will cause less distortions of competition than other parameters. In Japan and China 
weight is already used as the basis for legislation on CO2. It is easy to monitor developments 
as the data are available. As the vehicle manufacturers are developing platform concepts, the 
‘footprint’ parameter would not be a suitable scale. The use of the ‘footprint’ parameter would 
lead to all vehicles on the same platform being given the same CO2 target, regardless of their 
specifications and overall weight. Moreover, the ‘footprint’ parameter would place small and 
CO2 -efficient city cars at a considerable disadvantage.

3. Complementary measures in the integrated approach

The limit value of 120 g CO2 /km in the integrated approach envisages a CO2 reduction of 10 
g/km through complementary measures, including low-resistance tyres, reducing rolling 
resistance, tyre pressure monitoring systems, efficient air conditioning systems and gear-
change indicators, which altogether can save about 5 g/km CO2. In addition, the use of 
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biofuels can save another 5 g/km CO2. In order to implement new technologies and energy 
efficient measures, it makes sense to recognise ecological innovations as carbon reduction 
measures. As not all ecological innovations can be covered by testing procedures, and it is 
awkward and time-consuming to change the existing, internationally harmonised procedure, 
this opinion proposes to introduce an additional procedure under Article 6 and Annex IIa.
Ecological innovations may include, in addition to the testing procedure, automobile 
technology measures, maintenance procedures, driver training, navigational infrastructure, 
energy-efficient lights, more solar technology in cars and the use of waste heat. The aim is to 
promote all measures that help improve environmental performance.

4. Introductory phase

As the development of new models and new platforms takes at least five to eight years, it 
makes sense to implement the target of 120 g CO2/km not on a particular date, but over a 
transitional period of several years. It is therefore proposed that in 2012 a quarter of a 
manufacturer’s new cars, in 2013 half, in 2014 three-quarters and in 2015 all of them would 
have to achieve the target of 120 g CO2/km, including the complementary measures. This 
flexibility is needed to allow manufacturers the leeway that they need for development and at 
the same time to make alternative routes possible.

5. Penalties

The Commission’s proposed fines of between €100 and €475 per tonne of CO2 are far higher 
than any conceivable trade prices for CO2 certificates in the industry and energy sectors.
Penalties should not have the effect of weakening industry’s ability to innovate, but should 
provide an incentive for implementing measures and possibly fund replacement measures that 
would achieve the desired aim of reducing carbon emissions. This opinion’s proposed 
penalties of €10 to €40 per gram of CO2 for newly registered cars (corresponding to a per 
tonne CO2 price of up to €200) should achieve this. It should be assumed that consumer 
information and competition between manufacturers will anyway exert far greater pressure on 
manufacturers to keep to all the prescribed limit values.

6. Derogations

The Commission proposal provides for a number of derogations, the details of which must be 
examined. This opinion reduces the Commission’s proposed limit of less than 10 000 new 
cars sold per year in the EU to 5000 per year and an additional arrangement, limited to five 
years, has been introduced for those manufacturers which will find it difficult to achieve the 
reduction targets and are responsible for no more than 1% per year of new registrations in the 
EU.

7. Long-term aims

Long-term aims should be adopted in 2014 by Parliament and the Council on the basis of a 
survey and a Commission proposal. At that time it will also be possible to gain an overview of 
new technologies, including the introduction of alternative engine models, such as battery-
driven vehicles. The long-term aims should also take account of the fact that the new engine 
models and hybrid-powered systems that are now being developed will have only a relatively 
short life cycle, as 10 years after their introduction onto the market, the next generation of 
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local CO2-free propulsion systems could be available. Policies must therefore leave open the 
possibility of transition to new technologies. Implementation of the limits laid down in this 
regulation of 120 g CO2/km over the average of all vehicles already means that average fuel 
consumption must be reduced to about 5 litres per 100 km for petrol-driven vehicles and 
about 4.5 litres per 100 km for diesel vehicles. In comparison with current figures, these are 
very ambitious targets.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здравве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Едно от следствията от тези 
ангажименти е, че всички държави-
членки трябва да намалят значително 
емисиите от леките пътнически 
автомобили. С цел да се генерират 
необходимите значителни намаления 
на емисиите, на равнище държава-
членка и на равнището на 
Общността следва да се въведат 
политики и мерки във всички 
икономически сектори на последната, 
а не само в промишления и в 
енергийния сектор. Пътният транспорт е 
вторият сектор в ЕС по размер на 
емисиите на парникови газове и 
неговите емисии продължават да 
нарастват. Ако въздействието на 
пътния транспорт върху климатичните 
промени продължи да расте, то ще 
обезсмисли в значителна степен 
намаленията, които са направени от 
другите сектори с цел борба с 
климатичните промени.

(4) Едно от следствията от тези 
ангажименти е, че трябва също така да
се намалят значително емисиите от 
леките пътнически автомобили. За тази 
цел по отношение на емисиите са 
необходими правила за 
производителите и вносителите на 
нови автомобили. Само регулиране на 
общностно равнище  може да 
гарантира, че към 
новорегистрираните превозни 
средства във всички държави-членки 
се прилагат еднакви изисквания. За да 
бъде постигната общата цел на 
държавите-членки и Общността за 
намаляване на емисиите на СО2, не е 
достатъчно да се предприемат 
действия само в промишления и в 
енергийния сектор, но следва също 
така да бъдат включени и 
транспортният сектор и сектор 
"Домакинства". Пътният транспорт е 
вторият сектор в ЕС по размер на 
емисиите на парникови газове и 
неговите емисии продължават да 
нарастват. Ако емисиите на CO2 от
пътния транспорт продължат да 
нарастват, това ще обезсмисли в 
значителна степен намаленията, които 



PE404.748v02-00 6/39 AD\739973BG.doc

BG

са направени от другите сектори с цел 
борба с климатичните промени.

Обосновка

It is not the Member States which must reduce emissions according to this regulation, but car 
manufacturers and importers. It is not the ‘climate change impact’ that threatens to increase 
further, but greenhouse gas emissions, particularly CO2.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Приемането на цели на Общността за 
новите леки пътнически автомобили е 
необходимо, за да се избегне 
фрагментирането на вътрешния пазар в 
резултат на приемането на различни 
мерки на равнище държава-членка. 
Общностните цели дават на 
производителите повече сигурност при 
планирането и по-голяма гъвкавост при 
съобразяване с изискванията за 
намаляване на CO2, отколкото
отделните национални цели за 
намаляване на емисиите. При 
определяне на стандартите за емисиите 
е важно да се вземат предвид техните 
последици за конкурентоспособността 
на пазарите и производителите, преките 
и непреките разходи, наложени на 
бизнеса, и ползите по отношение на 
стимулирането на иновациите и 
намаляването на потреблението на 
енергия.

(5) Приемането на цели на Общността за 
новите леки пътнически автомобили е 
необходимо, за да се избегне 
фрагментирането на вътрешния пазар в 
резултат на приемането на различни 
мерки на равнище държава-членка.
Общностните цели дават на 
производителите повече сигурност при 
планирането и по-голяма гъвкавост при 
съобразяване с изискванията за 
намаляване на CO2 и не позволяват 
сред държавите-членки да се появят 
нарушения на конкуренцията въз 
основа на отделните национални цели 
за намаляване на емисиите. Подобни 
нарушения на конкуренцията биха 
противоречали напълно на целта за 
създаване на единен вътрешен пазар.
При определяне на стандартите за 
емисиите е важно да се вземат предвид 
техните последици за 
конкурентоспособността на пазарите и 
производителите, преките и непреките 
разходи, наложени на бизнеса, и ползите 
по отношение на стимулирането на 
иновациите и намаляването на 
потреблението на енергия.

Обосновка

Only a unified European rule on the basis of Article 95 ECT can prevent distortions of 
competition, countries taking unilateral action, and special arrangements.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Автомобилният парк в ЕС 
остарява  бързо. Големият брой 
превозни средства от автомобилния 
парк в ЕС на повече от 10 години 
обрича всеки нов регламент относно 
емисиите на CO2. Следователно 
трябва да се обърне особено внимание 
на обновяването на автомобилния 
парк, като се стимулира 
закупуването на нови превозни 
средства.

Обосновка

To make sure the regulation is effective it is essential to promote the purchase of new 
vehicles. If consumers continue to favour second-hand vehicles, particularly those that are 
older than 10 years, there will be no tangible drop in CO2 emissions.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Съобщенията се предлага 
възприемането на цялостен подход за
постигане на целта на Общността 120 g 
CO2/km до 2012 г. и се обявява, че 
Комисията ще предложи законодателна 
рамка за постигането на целта на 
Общността като се акцентира върху 
задължителните намаления на емисиите 
на CO2, за да се достигне целта 130 g 
CO2/km средно за парка от нови леки 
автомобили чрез подобрения в 
двигателните технологии на превозните 
средства. В съответствие с подхода при 
доброволните ангажименти, поети от 

(10) В Съобщенията се предлага 
възприемането на цялостен подход за 
постигане на целта на Общността 120 g 
CO2/km до 2012 г. и се обявява, че 
Комисията ще предложи законодателна 
рамка за постигането на целта на 
Общността като се акцентира върху 
задължителните намаления на емисиите 
на CO2, за да се достигне целта 130 g 
CO2/km средно за парка от нови леки 
автомобили чрез подобрения в 
двигателните технологии на превозните 
средства. Целта да се намаляват 
емисиите на СО2 чрез 
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производителите, са обхванати тези 
елементи, които се вземат предвид при 
измерването на емисиите на CO2 на 
леките пътнически автомобили в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
715/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 юни 2007 г. относно 
типовото одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите на леки пътнически и 
търговски превозни средства (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и поддръжка на превозни 
средства. Допълнително намаление на 
емисиите с 10 g CO2/km, или 
равностойно на тях при техническа 
необходимост, ще се осигури от други 
технологични подобрения и увеличена 
употреба на биогорива. Освен това 
поведението на потребителите оказва 
влияние върху общите емисии от 
пътническите автомобили и 
следователно трябва да им се 
предоставя информация относно това 
доколко новите леки пътнически 
автомобили отговарят на целите за 
емисиите съгласно настоящия 
регламент.

усъвършенстване на двигателните 
технологии следва да бъде подкрепяна 
от развитието на екологични 
технологии с приложение в 
пътническите автомобили, както и 
от подобряване на пътната 
инфраструктура, по-добро управление 
на движението по пътищата, мерки 
за насърчаване на употребата на 
биогорива и подходящи данъчни 
режими. В съответствие с подхода при 
доброволните ангажименти, поети от 
производителите, са обхванати тези 
елементи, които се вземат предвид при 
измерването на емисиите на CO2 на 
леките пътнически автомобили в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
715/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 юни 2007 г. относно 
типовото одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите на леки пътнически и 
търговски превозни средства (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и поддръжка на превозни 
средства. Допълнително намаление на 
емисиите с 10 g CO2/km, или 
равностойно на тях при техническа 
необходимост, ще се осигури от други 
технологични подобрения и увеличена 
употреба на биогорива. Освен това 
поведението на потребителите оказва 
влияние върху общите емисии от 
пътническите автомобили и 
следователно трябва да им се 
предоставя информация относно това 
доколко новите леки пътнически 
автомобили отговарят на целите за 
емисиите съгласно настоящия 
регламент. Важно е също така в 
съответствие с предстоящото 
преразглеждане на Директива 
1999/94/ЕО относно наличието на 
потребителска информация за 
разхода на гориво и емисиите на СО2 
по отношение на търговията с нови 
леки автомобили да се разработи ясна 
класификация на превозните средства 
въз основа на тяхната горивна 
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ефективност и емисиите на СО2.

Обосновка

Clear information for the consumer is very important. In the revision of Directive 1999/94/EC 
it is important to establish a clear classification of vehicles (e.g. Class A, A+, Class B, etc.).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Със законодателната рамка за 
постигане на целите средно за новия 
автомобилен парк трябва да се 
гарантират неутрални за конкуренцията 
и социално справедливи и устойчиви 
цели за намаляване на емисиите, 
съобразени с многоообразието на 
европейската автомобилна 
промишленост, и да се избегне всяко 
необосновано нарушаване на 
конкуренцията между производителите 
на автомобили. Законодателната рамка 
трябва да бъде съвместима с общата цел 
за достигане на целите на ЕС от Киото и 
следва да бъде допълнена от други 
инструменти, които са в по-голяма 
степен свързани с употребата като 
диференцирани данъци за леките 
автомобили и енергията.

(11) Със законодателната рамка за 
постигане на целите средно за новия 
автомобилен парк трябва да се 
гарантират неутрални за конкуренцията 
и социално справедливи и устойчиви 
цели за намаляване на емисиите, 
съобразени с многообразието на 
европейската автомобилна 
промишленост, и да се избегне всяко 
нарушаване на конкуренцията между 
производителите на автомобили. 
Законодателната рамка трябва да бъде 
съвместима с общата цел за достигане 
на целите на ЕС от Киото и следва да 
бъде допълнена от други инструменти, 
които са в по-голяма степен свързани с 
употребата като диференцирани данъци 
за леките автомобили и енергията. 
Данъците върху пътническите 
автомобили следва да бъдат 
съобразени с техните замърсяващи 
емисии и следва да бъдат съгласувани 
на равнище ЕС, за да се избегне 
бъдещо фрагментиране на вътрешния 
пазар, дължащо се на различното 
данъчно облагане в отделните 
държави-членки.

Обосновка

A definition of ‘justified’ distortions of competition by the Commission is unnecessary. In 
order to avoid further internal market fragmentation based on diversified application by 
Member States it is important to reach agreement on European level on taxes on passenger 
cars related to their polluting emissions.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С оглед да бъде постигнато 
създаването на автомобили с нулеви 
емисии, средствата от Седмата 
рамкова програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност, предназначени за 
технологии, целящи създаването на 
автомобили с нулеви емисии, следва 
да бъдат драстично увеличени.

Обосновка

It is important to invest more money in R+D on technologies to make zero-emission cars 
possible.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се запази многообразието на 
автомобилния пазар и способността му 
да отговаря на различни нужди на 
потребителите, целите за CO2 за леките 
пътнически автомобили следва да се 
определят като линейна функция на 
тяхната полезност. Най-подходящият
параметър, за да се опише тази 
полезност, е масата, защото тя е в 
достатъчна степен корелирана с 
настоящите емисии и следователно би 
довела до по-реалистични и неутрални 
за конкуренцията цели, а и защото 
данните за нея са леснодостъпни. За 
разлика от това данните за
алтернативния параметър на 
полезността – отпечатъка 

(12) За да се запази многообразието на 
автомобилния пазар и способността му 
да отговаря на различни нужди на 
потребителите, целите за CO2 за леките 
пътнически автомобили следва да се 
определят като линейна функция на 
тяхната полезност. Подходящ
параметър, за да се опише тази 
полезност, е масата, която е корелирана 
с настоящите емисии и следователно би 
довела до по-реалистични и неутрални 
за конкуренцията цели, а и защото 
данните за нея са леснодостъпни. 
Данните за алтернативните 
параметри на полезността, като 
например отпечатъка (произведението 
на ширината на следата и колесната 
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(произведението на ширината на 
следата и колесната база) трябва да се 
събират, за да се улеснят дългосрочните 
оценки при подхода, основаващ се на 
полезността. При определянето на 
целите би следвало да се вземе 
предвид проектираната еволюция на 
масата на новите леки автомобили 
до 2012 г. и да се избягват 
потенциални стимули за увеличаване 
на масата на превозните средства 
единствено с оглед да се извлече 
изгода от значителното увеличение 
на целта за намаление на емисиите 
на CO2. Следователно при определяне 
на целите за 2012 г. трябва да се вземе 
предвид възможната бъдеща 
еволюция в посока на независимо 
увеличаване на масата на превозните 
средства, произведени от 
автомобилостроителите и продадени 
на пазара на ЕС. И накрая, 
определянето на целите трябва да 
насърчи намаляването на емисиите 
на всички категории леки автомобили 
като се отчита, че при по-тежките 
леки автомобили могат да се 
направят по-големи намаления.

база), трябва да се събират, за да се 
улеснят дългосрочните оценки при 
подхода, основаващ се на полезността. 
До 2014 г. Комисията следва да 
направи преглед на наличността на 
данните и евентуално да адаптира 
параметъра на полезността.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целта на настоящия регламент е да 
се създадат стимули за автомобилната 
промишленост да инвестира в нови 
технологии. С регламента активно се 
насърчават екологичните иновации и 
се взема предвид бъдещото развитие на 
технологиите. По този начин се 
засилва конкурентоспособността на 
европейската промишленост и се 
създават повече качествени работни 
места.

(13) Целта на настоящия регламент е да 
се създадат стимули за автомобилната 
промишленост (производители на 
превозни средства и поддоставчици)
да инвестира в нови технологии. 
Следователно регламентът трябва да 
е оформен така, че да поощрява и да 
взема под внимание екологичните 
иновации, които намаляват емисиите 
на парникови газове, и по този начин 
да подкрепя водещите пазарни 
позиции на автомобилната 
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промишленост на ЕС и нейните 
поддоставчици, както и да взема 
предвид в достатъчна степен
бъдещото развитие на технологиите. 
Това трайно ще насърчи
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС и ще 
гарантира качествени работни места в 
Европейския съюз.

Обосновка

This draft regulation limits ecological innovations that can be considered for concessions to 
those that are best demonstrated by the existing testing procedure.  A limitation to only 5 g 
CO2/km or, including biofuels, to 10 g CO2/km for the ‘complementary measures’ taken as a 
whole, is insufficient.  It is far less than what is technologically and economically possible.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Като част от интегрирания 
подход за намаляване на емисиите на 
CO2 от лекотоварните автомобили, 
екологичните иновации следва да се 
определят и гарантират чрез 
количествени стандарти. 
Съществуващата европейска система 
за типово одобрение не обхваща 
всички технически възможности, 
които съществуват за постигане на 
подобрения. Поради това е 
необходимо да се установи метод за 
оценка на възможностите за 
намаляване на емисиите на CO2 чрез 
въвеждане на технологични мерки. 
Следва да се обърне внимание на 
технологии, които не са отразени или 
са недостатъчно отразени в мерките 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките по прилагането му. 
Одобрението за екологични иновации 
се дава като средство за 
предоставяне на допълнителни 
стимули за производителите, като 
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тези ползи се прибавят към техните 
специфични цели за намаляване на 
СО2. Освен това, макар че новите 
технологии може да струват скъпо 
на автомобилната промишленост, те 
следва въпреки всичко да бъдат 
насърчавани от Комисията чрез 
система от специфични кредити. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) С цел гарантиране на 
дългосрочна прогнозируемост за 
промишлеността, като се вземе 
предвид бъдещото развитие на 
технологиите, дългосрочните цели за 
емисиите на СО2 на нови пътнически 
леки автомобили следва да се 
установят, като се вземе предвид 
направена от Комисията оценка на 
въздействието. Тези цели следва да са 
насочени към постигане на средно 95 
g CO2/km през 2020 г.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) Настоящият регламент 
включва конкретни разпоредби, 
целящи насърчаването на по-
нататъшното използване на 
алтернативно гориво и превозни 
средства с ниски и нулеви емисии на 
пазара на ЕС.
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Изменение12

Предложение за регламент
Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13г) Особено необходимо е с оглед 
постигане на екологичните цели и 
борбата с изменението на климата 
автомобилната промишленост на ЕС 
да запази конкурентоспособността си 
на глобално равнище. Затова е важно 
да се приемат мерки, които са 
ефективни, особено предвид 
разходите за автомобилния сектор на 
ЕС като цяло, така че да се 
гарантира, че не се нарушава 
неговата конкурентоспособност.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Необходим е стабилен механизъм 
за съблюдаване на изпълнението, за да 
се гарантира, че целите от настоящия 
регламент ще се постигнат.

(19) Необходим е механизъм за 
санкции, който е в съответствие с 
Договора, за да се гарантира, че целите 
от настоящия регламент ще се 
постигнат.

Обосновка

When penalties are laid down, all the circumstances must be taken into account and due 
regard paid to the scope of Article 95 ECT.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В съответствие с Директива 
2007/46/ЕО производителите издават 
сертификат за съответствие, който 
трябва да придружава всеки нов лек 
пътнически автомобил, и държавите-
членки позволяват регистрирането и 
пускането в движение на нови леки 
пътнически автомобили само, ако те са 
придружени от валиден сертификат за 
съответствие. Данните, събрани от 
държавите-членки следва да не 
противоречат на сертификата за 
съответствие, издаден от производителя 
на лекия пътнически автомобил.

(21) В съответствие с Директива 
2007/46/ЕО производителите издават 
сертификат за съответствие, който 
трябва да придружава всеки нов лек 
пътнически автомобил, и държавите-
членки позволяват регистрирането и 
пускането в движение на нови леки 
пътнически автомобили само, ако те са 
придружени от валиден сертификат за 
съответствие. Данните, събрани от 
държавите-членки следва да не 
противоречат на сертификата за 
съответствие, издаден от производителя 
на лекия пътнически автомобил и 
следва да се основават единствено на 
този референтен документ. Ако 
поради уважителни причини 
държавите-членки не използват 
сертификата за съответствие за 
осъществяване на процеса на 
регистрация и влизане в употреба на 
новите пътнически автомобили, те 
следва да предприемат съответните 
мерки, за да гарантират адекватна 
прецизност при процедурата за 
мониторинг. Следва да съществува 
обща за ЕС база данни за данните от 
сертификатите за съответствие. Тя 
следва да бъде използвана като единен 
референтен източник, за да позволи 
на държавите-членки по-лесно да 
поддържат своите данни, свързани с 
регистрацията, при първоначалната 
регистрация на превозни средства.  
Комисията следва да гарантира 
използването на електронна мрежа 
от държавите-членки, като 
представената в проекта 
"Регионални мрежи за културно 
наследство" (REGNET), която  
улеснява допълнително обмена на 
данни от регистрацията, като 
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например данните за емисии на СО2, 
за целите на прецизното провеждане 
на мониторинга.  Освен това, за да се 
позволи на производителите да 
отговорят на пазара, Комисията 
следва, до 30 август за всяка 
мониторингова година, да предоставя 
междинен мониторингов доклад за 
тази година на всеки производител.

Обосновка

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member States 
do not use this document. Therefore, a central European database for the collection of such 
data should be established. This would also allow manufacturers to provide timely updates in 
case of technical changes to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what 
the official CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations and 
interim report must be on a half-yearly basis.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съблюдаването от производителите 
на целите от настоящия регламент 
следва да се оценява на равнището на 
Общността. Производители, чиито 
средни специфични емисии на CO2 
превишават тези, позволени съгласно 
настоящия регламент, плащат премия за 
свръхемисии за всяка календарна 
година, считано от 2012 г. Премията 
следва да се модулира като функция на
степента, в която производителите не 
успяват да спазят целите си. Тя следва 
да нараства с течение на времето. За да 
се създадат достатъчно стимули за 
вземане на мерки за намаляване на 
специфичните емисии на CO2 от леките 
пътнически автомобили, премията 
следва да отразява технологичните 
разходи. Размерите на премиите за 
свръхемисии следва да се считат за 
приход на бюджета на Европейския 

(22) Съблюдаването от производителите 
на целите от настоящия регламент 
следва да се оценява на равнището на 
Общността. Производители, чиито 
средни специфични емисии на CO2 
превишават тези, позволени съгласно 
настоящия регламент, плащат премия за 
свръхемисии за всяка календарна 
година, считано от 2012 г. Премията 
следва да се модулира според степента, 
в която производителите не успяват да 
спазят целите си. Тя следва да е 
съразмерна и съвместима с  други 
инструменти за намаляване на СО2 
като Схемата за търговия с емисии 
на ЕС. За да се създадат достатъчно 
стимули за вземане на мерки за 
намаляване на специфичните емисии на 
CO2 от леките пътнически автомобили, 
премията следва да отразява 
технологичните разходи. Размерите на 



AD\739973BG.doc 17/39 PE404.748v02-00

BG

съюз. премиите за свръхемисии следва да се 
използват за насърчаване на 
устойчиви видове транспорт, които 
не отделят емисии на СО2, в 
частност транспортни мрежи, 
научноизследователска дейност с цел 
по-голяма енергийна ефективност и 
употреба на енергия от възобновяеми 
източници в транспортния отрасъл, 
както и за насърчаване на подмяната 
на автопарка.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет и приложно поле Предмет, приложно поле и цели
С настоящият регламент се създават 
изисквания по отношение на емисиите 
на CO2 от новите леки пътнически 
автомобили с цел да се гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се постигне 
общата цел на ЕС средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне 
ниво на емисии на CO2 от 120 g 
CO2/km. С регламентът средните 
емисии на CO2 от новите леки 
пътнически автомобили се установяват 
на 130 g CO2/km чрез подобряване на 
двигателните технологии на превозните 
средства, измерени съгласно Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за 
прилагането му. Настоящият регламент 
ще бъде допълнен от по-нататъшни 
мерки, съответстващи на 10 g/km като 
част от цялостния подход на 
Общността.

1. С настоящия регламент се създават 
изисквания по отношение на емисиите 
на CO2 от новите леки пътнически 
автомобили с цел да се гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се постигне 
общата цел на ЕС за намаляване на 
емисиите на СО2 в ЕС, включително в 
транспортния сектор. С регламента 
средното ниво на емисии на CO2 за 
новия парк от леки автомобили се 
установява на 120 g CO2/km. С 
настоящия регламент се определя и 
цел за средно ниво на емисиите на 
CO2 от не повече от 95 g CO2/km за 
новия парк от леки автомобили, 
считано от 1 януари 2020 г.

2. С настоящия регламент средните 
емисии на CO2 от новите леки 
пътнически автомобили се установяват 
на 130 g CO2/km чрез подобряване на 
двигателните технологии на превозните 
средства, измерени съгласно Регламент 
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(ЕО) № 715/2007 и мерките за 
прилагането му.
3. Настоящият регламент ще бъде 
допълнен, като част от цялостния 
подход на Общността, от по-
нататъшни мерки, съответстващи на 
10 g/km.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя предложение 
за всеобхватна процедура за 
установяване на всички мерки за 
намаляване на СО2, с цел премахване 
на разграничението между мерки, 
свързани със системата за 
задвижване или с превозното 
средство, и допълнителни мерки, от 
една страна, и екологични иновации, 
от друга.

Обосновка

In order to promote technological progress in the automobile sector and provide motor 
manufacturers and suppliers with long-term investment security, it makes sense to set long-
term objectives on the basis of a detailed account of current measures and a careful 
regulatory impact assessment, and thus to promote alternative technologies. These objectives 
should be set by means of a legislative procedure in the near future. The proposal must 
contain a comprehensive procedure so as to cover all CO2 reduction measures.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория
M1 съгласно приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО с референтна 
маса, не превишаваща 2 610 кг и 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е разширено съгласно член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007 („леки пътнически 
автомобили“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън 
нея („нови леки пътнически 
автомобили“).

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
M1 съгласно приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО с референтна 
маса, не превишаваща 2 610 кг и 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е разширено съгласно член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки пътнически 
автомобили“), които са регистрирани за 
първи път в Общността („нови леки 
пътнически автомобили“).

Обосновка

In order to encourage European automobile producers to invest in new technologies increase 
energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing specific 
advantages for new automobiles imported from outside the Community.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предходна регистрация извън 
Общността за по-малко от три 
месеца преди регистрацията в 
Общността няма да се взема предвид. 

заличава се

Обосновка

In order to encourage European automobile manufacturers to invest in technologies designed 
to increase energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing 
specific advantages for new automobiles imported from outside the Community.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. От обхвата на настоящия 
регламент са изключени превозни 
средства със специално социално 
предназначение съгласно член 3, 
параграф 1, буква ег).

Обосновка

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „отпечатък на лекия автомобил“ 
означава ширината на неговата 
следа, умножена по колесната база, 
така както е посочена в 
сертификата за съответствие и е 
определена в раздел 2.1 и 2.3 на 
приложение I към Директива 
2007/46/ЕО;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) "превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво" означава 
превозно средство, така както е 
дефинирано в Регламент 715/2007/ЕО 
и мерките по прилагането му;
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) „превозно средство с нулеви 
емисии“ означава превозно средство, 
което, спряло или в движение, не 
отделя емисии CO2, когато е 
подложено на процедурата за 
изпитванe по отношение на СО2 
съгласно Регламент 715/2007/ЕО;

Обосновка

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „екологични иновации“ означава 
всякакви технологични мерки или  
иновации с доказан измерим в 
количествено отношение принос за 
намаляване на емисиите на СО2, 
които не са включени или не са 
обхванати в достатъчна степен от 
процедурата по изпитване съгласно 
Регламент (ЕО) № 715/2007, нито се 
изискват по закон съгласно 
допълнителните мерки, посочени в 
член 1. Установява се единен, 
ограничен, но подлежащ на 
преразглеждане списък от мерки;
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) "превозни средства със специално 
социално предназначение" означава 
следните превозни средства от 
категория M1:
i) превозни средства със специално 
социално предназначение съгласно 
Директива 2007/46/ЕО с референтна 
маса, превишаваща 2000 кг, 
ii) превозни средства с референтна 
маса, превишаваща 2000 кг и 
предназначени за превоз на седем или 
повече пътници, в това число водача, 
като се изключват превозни средства 
от категория M1G съгласно 
Директива 2007/46/ЕО, 
iii) превозни средства с референтна 
маса, превишаваща 1760 кг, които са 
създадени изключително с търговски 
цели и в които може да се използва 
инвалидна количка, в съответствие с 
политиката на Общността по 
отношение на хората с увреждания.

Обосновка

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент, 
производителите ще се считат за 
свързани, ако те са свързани 
предприятия. „свързани предприятия“ 
означава:

2. За целите на настоящия регламент, 
няколко производители, които 
представляват свързано предприятие, 
ще се считат за един производител. 
„Свързани предприятия“ означава:



AD\739973BG.doc 23/39 PE404.748v02-00

BG

Обосновка

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на
1 януари 2012 г. и всяка следваща 
календарна година, всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че техните средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целите му за специфичните 
емисии, определени в съответствие с 
приложение I или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
при специализираност по член 9, 
съгласно тази дерогация.

От 1 януари 2012 г., всеки 
производител на леки пътнически 
автомобили гарантира, че през 2012 г. 
60 %, през 2013 г. - 70%, през 2014г. -
80% и през 2015 г. и всяка следваща 
година 100% от автомобилния му 
парк не превишават целите за 
специфичните емисии на СО2 за 
автомобилния парк на производителя, 
определени в съответствие с 
приложение I или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
при специализираност по член 9, 
съгласно тази дерогация.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляване на средните 
специфични емисии на CO2, всеки лек 
пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 по-ниски 
от 50g CO2 / km и всяко превозно 
средство на алтернативно гориво се 
броят за 1,5 леки автомобила и всяко 
превозно средство с нулеви емисии се 
брои за 3 леки автомобила в периода 
до 2015 г. включително.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляване на специфичните 
емисии на CO2 се отчитат 
намаленията на емисии на CO2, 
постигнати чрез екологични 
иновации,

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Производителите могат да се 
обединяват в група, за да изпълнят 
задълженията си по въвеждане на 
превозни средства с нулеви емисии, 
така както е посочено в параграф 2а 
от приложение І.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумението за формиране на 
група може да се отнася за една или 
повече календарни години, ако общата 
му продължителност не превишава 
пет календарни години, и трябва да 
бъде направено преди 31 декември през 
първата календарна година, за която 
емисиите трябва да бъдат обединени. 
Производителите, които се групират 
предоставят на Комисията информация 
относно:

2. Споразумението за формиране на 
група може да се отнася за една или 
повече календарни години и трябва да 
бъде направено преди 31 декември през 
първата календарна година, за която 
емисиите трябва да бъдат обединени.
Производителите, които се групират, 
предоставят на Комисията информация 
относно:
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Обосновка

There are no reasons to limit pool formation to five years.  The amendment does not affect the 
overall average reduction target of 130 g/km.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите могат да сключват 
споразумения за групиране, ако тези 
споразумения са в съответствие с член 
81 и член 82 от Договора и ако те 
позволяват открито, прозрачно и 
недискриминарано участие при 
разумни търговски условия на всеки 
производител, който изяви желание 
да стане член на групата. Без да се 
ограничава общата приложимост на 
правилата на ЕС за конкуренцията по 
отношение на такива групи, всички 
членове на групата гарантират по-
специално, че не може да се 
осъществява обмен на данни или 
информация в контекста на тяхното 
споразумение за групиране, освен по 
отношение на следната информация:

5. Производителите могат да сключват 
споразумения за групиране, ако тези 
споразумения са в съответствие с член 
81 и член 82 от Договора. Без да се 
ограничава общата приложимост на 
правилата на ЕС за конкуренцията по 
отношение на такива групи, всички 
членове на групата гарантират по-
специално, че не може да се 
осъществява обмен на данни или 
информация в контекста на тяхното 
споразумение за групиране, освен по 
отношение на следната информация:

Обосновка

Pooling arrangements under which every external manufacturer could participate in the 
agreed conditions without discrimination would eventually result in introduction of a closed 
emissions trading system for the whole sector. In the context of undertakings' freedom to 
define themselves and taking account of EU competition rules, this phrase should be deleted.  
Pool agreements should be allowed only on a voluntary contract basis without being forced to 
admit external competitors.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Освен при нотификация по параграф 
3, производителите в група, за която е 
изпратена информация на Комисията, се 
считат за един производител за целите 
на настоящия регламент.

7. Освен при нотификация по параграф 
3, производителите в група, за която е 
изпратена информация на Комисията, се 
считат за един производител за целите 
на изпълнението на задълженията им 
по член 4 на настоящия регламент. В 
централния регистър се вписват, 
докладват и предоставят данни 
относно мониторинга и докладването 
както за отделни производители, 
така и за производители в групи.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За годината, започваща на 1 януари 
2010 г. и всяка следваща година, всяка 
държава-членка съхранява данните, 
посочени в част А на приложение II за 
всеки нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на нейната територия.

1. За месеца, започващ на 1 януари 
2012 г., и всеки следващ месец, всяка 
държава-членка съхранява данните, 
посочени в част А на приложение II, за 
всеки нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на нейната територия. Тези 
данни се предоставят на 
разположение на производителите, 
респективно на посочените от 
производителите вносители или 
представители в отделните 
държави-членки.. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за 
да гарантират, че органите, които 
докладват данни, работят по 
прозрачен и небюрократичен начин.

Обосновка

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012, should take place monthly and should be made 
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available to vehicle manufacturers so that manufacturers and customers can be more 
involved in achieving the targets. This amendment seeks to ensure that national reporting 
bodies do not generate unnecessary operating costs and that they operate as effectively and 
with as little red tape as possible.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари 2011 г. и всички 
следващи години държавата-членка 
определя и предава на Комисията 
информацията, посочена в част Б от 
приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

2. До 31 юли 2012 г. и всяко следващо 
полугодие държавата-членка определя и 
предава на Комисията информацията, 
удостоверена от сертифициран 
одитор, посочена в част Б от 
приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Обосновка

Monitoring and reporting should start together with the implementation of the regulation in 
2012 in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. It is key that 
manufacturers know early on what the official CO2 figure will be and hence the 
Commission’s provisional calculations must be on a half-year basis. The verification of the 
Member States data by a certified auditor should ensure that Member States collect and 
monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that the car models are 
allocated to right manufacturers.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, предадени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член и до 30 юни 2011 г. и през всички 
следващи години изчислява временно за 
всеки производител: 

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, предадени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член и до 30 август 2012 г. и през всяко 
следващо полугодие изчислява 
временно за всеки производител:
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Обосновка

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Manufacturers should receive information on 
admissible CO2 values in good time for each half-year for the sake of planning certainty.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите могат, до 2 месеца
след като са били уведомени за 
временното изчисление по параграф 4, 
да уведомят Комисията за всякакви 
грешки в данните, уточнявайки 
държавата-членка, при която те считат, 
че е възникнала грешката. 

5. Производителите могат, до три 
месеца след като са били уведомени за 
временното изчисление по параграф 4, 
да уведомят Комисията за всякакви 
грешки в данните, уточнявайки 
държавата-членка, при която те считат, 
че е възникнала грешката.

Комисията разглежда всички 
уведомления от производителите и до 
30 септември или потвърждава или 
изменя и потвърждава временните 
изчисления по параграф 4.

Комисията разглежда всички 
уведомления от производителите и до 
31 март на следващата година или 
потвърждава или изменя и потвърждава 
временните изчисления по параграф 4.

Обосновка

The accuracy of the data collected by the Member States is crucial for the exact calculation of 
manufacturers’ specific reduction target figures.  Therefore the period in which 
manufacturers can point out irregularities in the data should be extended to at least three 
months.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато въз основа на изчисленията 
по параграф 5 по отношение на 
календарна година 2010 или 2011 
Комисията прецени, че средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител през тази година 

заличава се
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превишават целите му за 
специфичните емисии за същата 
година, тя уведомява производителя.

Обосновка

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки посочват 
компетентен орган за събирането и 
предаването на данните от мониторинга 
съгласно настоящия регламент и 
информират Комисията за посочения 
компетентен орган не по-късно от 6 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

7. Държавите-членки посочват 
компетентен орган за събирането и 
предаването на данните от мониторинга 
съгласно настоящия регламент и 
информират Европейския парламент, 
Съвета и Комисията за посочения 
компетентен орган не по-късно от 6 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 7 – параграфи 2 до 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Премиите за свръхемисии по 
параграф 1 се изчисляват като се 
използва следната формула:

2. Премиите за свръхемисии по 
параграф 1 се изчисляват като се 
използва следната формула:

Свръхемисиите х броя нови леки 
пътнически автомобили х премията за 
свръхемисии, предвидена по параграф 3.

Свръхемисиите х броя нови леки 
пътнически автомобили, които средно 
не съответстват на целта на 
производителя за специфичните 
емисии х премията за свръхемисии, 
предвидена по параграф 3.

където: където:
„Свръхемисии“ означава положителния 
брой грама на километър, с който 

„Свръхемисии“ означава положителния 
брой грама на километър, с който 
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средните специфични емисии на 
производителя превишават целта му за 
средните специфични емисии през 
календарната година, закръглен до най-
близките три знака след десетичната 
запетая; както и

средните специфични емисии на 
производителя превишават целта му за 
средните специфични емисии през 
календарната година, закръглен до най-
близките три знака след десетичната 
запетая; както и

„Брой нови леки пътнически 
автомобили“ е броят на новите леки 
пътнически автомобили на даден 
производител, които са регистрирани 
през тази година.

„Брой нови леки пътнически 
автомобили, които средно не 
съответстват на целта на 
производителя за специфичните 
емисии“ е броят на новите леки 
пътнически автомобили, произведени 
от даден производител, регистрирани 
през съответната година, чиито 
специфични емисии на СО2 
превишават техните цели за 
специфични емисии и не могат да 
бъдат компенсирани от други 
регистрирани превозни средства на 
производителя с емисии под техните 
цели за специфични емисии.

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии през 
календарната 2012 г. и следващите 
календарни години е съпоставима с 
премиите при други инструменти за 
намаляване на СО2 като Схемата за 
търговия с емисии на ЕС, но не 
надвишава 40 евро. 

а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г.

б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г.
в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. както и
г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години.
4. Комисията установява методи за 
събиране на премиите за свръхемисии 
по параграф 1.

4. Комисията установява методи за 
събиране на премиите за свръхемисии 
по параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
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12, параграф 3. 12, параграф 3.

5. Размерите на премиите за 
свръхемисии следва да се считат за 
приход на бюджета на Европейския 
съюз.

5. Размерите на премиите за 
свръхемисии се използват за 
насърчаване на устойчиви видове 
транспорт, които не отделят емисии 
на СО2, в конкретни транспортни 
мрежи, на научноизследователска 
дейност с цел по-голяма енергийна 
ефективност и на употреба на 
енергия от възобновяеми източници в 
транспортния отрасъл, както и за 
насърчаване на подмяната на 
автопарка.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията установява методи за 
събиране на премиите за свръхемисии 
по параграф 1.

4. Комисията установява методи за 
събиране на премиите за свръхемисии 
по параграфи 1, 2 и 3.

Обосновка

It is up to the Community to lay down penalties in legislation. However, these need to be 
agreed with the Member States.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2011 г. и всяка 
следваща година Комисията публикува 
списък, в който за всеки производител 
се посочва:

1. До 30 юни 2013 г. и всяка следваща 
година Комисията публикува списък, 
включително на своята уебстраница,
в който за всеки производител се 
посочва:

Обосновка

The publication of manufacturers' data should begin as and when the regulation is 
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introduced, to avoid market distortions and discrimination against manufacturers.  So 
publication of the data should not start until 2013.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От 31 октомври 2013 г. в списъка, 
публикуван по параграф 1, ще се 
посочва и дали производителят се е 
съобразил с изискванията по член 4 по 
отношение на предходната календарна 
година.

2. В списъка, публикуван по параграф 1, 
се посочва и дали производителят се е 
съобразил с изискванията по член 4 по 
отношение на предходната календарна 
година.

Обосновка

The start date was already laid down in an amendment to Article 8, paragraph 1.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогация при специализираност за 
някои малки по обем независими

производители

Специална цел за някои малки по обем 
специализирани производители

1. Искане за дерогация по отношение на 
целта за специфичните емисии, 
изчислена в съответствие с приложение 
I може да бъде направено от 
производител, който:

1. Искане за дерогация по отношение на 
целта за специфичните емисии, 
изчислена в съответствие с приложение 
I може да бъде направено от 
производител, който:

а) носи отговорност за по-малко от 10 
000 нови леки пътнически автомобили, 
регистрирани в Общността през 
календарната година; както и 

а) произвежда по-малко от 0,1% от 
новите леки пътнически автомобили, 
регистрирани в Общността през 
календарната година; както и 

б) не е свързан с друг производител. б) не е свързан с друг производител; 
или
в) ако е свързан, е, и е бил по времето 
на влизане в сила на настоящия 
регламент, производител на 
специфични модели със собствени 
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средства за развойна и 
производствена дейност.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 9 – параграфи 7 а и 7 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Производител може да поиска от 
Комисията определянето на 
алтернативна цел за намаление с 25% 
на неговите средни специфични 
емисии спрямо 2006 г. вместо 
изчислената съгласно приложение І 
стойност, при условие че
а) той не е свързан с друго 
предприятие и броят на годишните 
му регистрации на нови автомобили в 
ЕС попада в диапазона между 
стойността, определена в параграф 1, 
и 1% от общия пазар в ЕС, или
б) той е свързан с други предприятия 
и броят на годишните му 
регистрации на нови автомобили в ЕС 
заедно със свързаните предприятия 
попада в диапазона между 
стойността, определена в параграф 1, 
и 1% от общия пазар в ЕС.
7б. Свързани предприятия могат да 
поискат от Комисията определянето 
на алтернативна цел за 25% 
намаляване на техните средни 
специфични емисии спрямо 2006 г. 
вместо изчислената съгласно 
приложение І стойност, в случай че 
броят на техните годишни 
регистрации на нови автомобили в 
ЕС, заедно със свързаното 
предприятие, попада в диапазона 
между стойността, определена в 
параграф 1, и 1% от общия пазар в ЕС.



PE404.748v02-00 34/39 AD\739973BG.doc

BG

Обосновка

The target of a greater reduction in emissions (25%) will offer manufacturers of specific 
models a greater incentive to make more efforts in this area than fleet manufacturers. Since 
manufacturers of specific models are not generally covered by the derogation under Article 
9(1), on grounds of fairness these additional provisions should be incorporated into the 
Commission proposal.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. През 2010 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно постигнатия напредък 
при прилагането на цялостния подход 
на Общността за намаляване на 
емисиите на CO2 от лекотоварни 
превозни средства.

1. През 2010 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно постигнатия напредък 
при прилагането на цялостния подход 
на Общността за намаляване на 
емисиите на CO2 от лекотоварни 
превозни средства. В същия доклад 
Комисията внася препоръки относно 
договореностите за кредитите и 
сертифицирането за въвеждането на 
екологични иновации.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато Комисията предлага ново 
законодателство, засягащо 
лекотоварните автомобили и 
горивата за тях по начин, който 
пряко или непряко води до увеличаване 
на емисиите на СО2, Комисията ясно 
указва този факт в предложенията 
си до Европейския парламент и 
Съвета и отразява всяко 
неблагоприятно въздействие върху 
спазването от страна на 
производителите на специфичните 
цели за емисии на СО2, посочени в 
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настоящия регламент.

Обосновка

The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions. This is coherent with the agreed principles of CARS21: stability, predictability and 
reaching the targets in the most cost efficient way. Therefore, it should be clearly indicated if 
any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията прави преглед на 
развитието на технологиите и 
въвежда, по целесъобразност, прагове 
за СО2 еквивалент за други форми на 
енергия, използвани в пътническите 
автомобили. Подобни мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. За да бъдат отразени по-добре 
реалното поведение във връзка с СО2 
на автомобилите и потенциалните 
възможности за допълнителни мерки 
и екологични иновации, Комисията 
редовно оценява циклите на 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите на СО2 съгласно Регламент 
№ 715/2007/ЕО и съответно ги 
адаптира.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. До 2014 г. Комисията, след оценка 
на въздействието, публикува доклад 
относно наличието на данни за 
отпечатъка като параметър на 
полезността за определяне на 
специфични цели за емисии и, по 
целесъобразност, изменя приложение 
І в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация за потребителите Мерки за прилагане
От 1 януари 2010 г., производителите 
гарантират, че в етикетите, 
постерите или рекламната 
литература и материали от 
видовете, посочени в членове 3, 5 и 6 
от Директива 1999/94/ЕО се посочва 
степента, в която специфичните 
емисии на CO2 oт даден лек 
пътнически автомобил, който се 
предлага за продажба, се различават 
от целите за специфичните емисии 
за този лек пътнически автомобил в 
приложение I.

Мерките, необходими за прилагането 
на член 3, параграф 1, буква еа), които 
са предназначени да изменят
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.

Обосновка

The approval of eco-innovations at EU level via Comitology assures a harmonized approach.
Comitology is an established procedure under Community law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
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construction.

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1. За всеки нов лек пътнически 
автомобил, позволените специфични 
емисии на CO2, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следната формула: 

1. За всеки нов лек пътнически 
автомобил, позволените специфични 
емисии на CO2, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следната формула: 

Позволени специфични емисии на CO2
= 130 + a × (M – M0) 

Позволени специфични емисии на CO2
= 130 + a × (M – M0) 

където: където: 

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всеки производител гарантира, че 
през годината, започваща на 1 януари 
2020 г., и всяка следваща година най-
малко 8% от всички произведени от 
него пътнически автомобили ще 
бъдат с нулеви емисии. За да
постигнат тази цел, 
производителите могат да използват 
разпоредбите за обединяване в групи, 
посочени в член 5, параграф 1а.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За годината, започваща на 1 януари 
2010 г. и всяка следваща година,
държавите-членки съхраняват за всеки 
нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на нейната територия 
следните данни:

1. За месеца, започващ на 1 януари 
2012 г., и всеки следващ месец
държавите-членки съхраняват за всеки 
нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на нейната територия 
следните данни:

Обосновка

The monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation 
is introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Monthly reporting of data on new cars and on CO2 
monitoring is necessary for manufacturers for reasons of planning certainty.

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За годината, започваща на 1 януари 
2010 г. и всяка следваща година, 
държавите-членки определят съгласно 
методите, описани в част Б за всеки 
производител:

3. За месеца, започващ на 1 януари 
2012 г., и всеки следващ месец, 
държавите-членки определят съгласно 
методите, описани в част Б за всеки 
производител:
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