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Изменение 11
Riitta Myller

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Целта следва да бъде намаляване 
на потреблението на енергия в 
транспорта. При намаляването на 
общото потребление следва да се 
обърне внимание както на 
намаляването на емисиите от 
пътнически автомобили с 
технически средства, така и общо на 
намаляването на необходимостта от 
мобилност. Намаляването на 
необходимостта от мобилност 
следва да се включва като цел във 
всички сфери на политиката и по-
специално при планирането на 
земеползването. Необходимостта от 
мобилност следва да се пренасочи от 
автомобилните пътища към 
железопътния транспорт чрез 
развиване на железопътните  мрежи. 
Следва да се направи опит да се 
повлияе върху поведението на 
потребителите – например върху 
стила на шофиране.

Or. fi

Изменение 12
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На 24 октомври 2007 г. 
Европейският парламент прие 
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резолюция относно стратегията на 
Общността за ограничаване на 
емисиите на CO2  от пътническите 
автомобили и лекотоварните 
превозни средства с търговско 
предназначение.

Or. en

Обосновка

It is necessary to take also into account the resolution which has been adopted by the 
European Parliament regarding the reduction of CO2 emissions.

Изменение 13
Dorette Corbey

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 
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 

(10) С оглед постигането на 
независим ангажимент от страна на 
Европейския съюз за осъществяване 
на най-малко 20% намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2020 
г., са необходими амбициозни 
ограничения на емисиите на CO2 в 
транспортния сектор. Зa тази цел е 
необходимо постигането на цел от 
120 120 g CO2/km до 2012 г. средно за 
новия парк от леки автомобили чрез 
подобряване на двигателните 
технологии на превозните средства, 
както и с обвързващи дългосрочни 
цели от 80 g CO2/km, които трябва да 
бъдат постигнати до 2020 г. и 60 g 
CO2/km - до 2025 г.  Дългосрочните 
цели предоставят на 
производителите на леки автомобили 
дългосрочната регулаторна 
сигурност, от която те се нуждаят, 
за да плануват инвестиции в 
пътническите автомобили с ниски 
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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.

емисии. В съответствие с подхода при 
доброволните ангажименти, поети от 
производителите, целите обхващат
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. Освен това поведението на 
потребителите оказва въздействие
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.

Or. en

Обосновка

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is possible. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.

Изменение 14
Rebecca Harms

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 

(10) Необходима е законодателна рамка 
за постигането на целта на Общността 
като се акцентира върху 
задължителните намаления на емисиите 
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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 
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.

на CO2, за да се достигне целта 120 g 
CO2/km средно за парка от нови леки 
автомобили чрез подобрения в 
двигателните технологии на превозните 
средства. Освен това поведението на 
потребителите оказва въздействие 
върху общите емисии от пътническите 
автомобили и следователно трябва да 
им се предоставя информация относно 
CO2 при превозните средства, в това 
число приноса на климатичните 
инсталации за CO2 и това доколко 
новите леки пътнически автомобили 
отговарят на целите за емисиите 
съгласно настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 15
Jens Holm

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 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 

(10) Необходима е законодателна рамка 
за постигането на целта на 
Общността като се акцентира върху 
задължителните намаления на емисиите 
на CO2, за да се достигне целта 120 g 
CO2/km до 2012 г. средно за парка от 
нови леки автомобили чрез подобрения 
в двигателните технологии на 
превозните средства.  Освен това 
поведението на потребителите оказва 
въздействие 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.
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доколко новите леки пътнически 
автомобили отговарят на целите за 
емисиите съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

The Commission proposals sets the average CO2  emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This amendment introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g 
CO2/km has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone 

Изменение 16
Johannes Blokland

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 намаляване с 
10 g CO2/km, или равностойно на тях 
при техническа необходимост, ще се 
осигури от други технологични 
подобрения и увеличена употреба на 
устойчиви 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.

Or. en

Изменение 17
Kurt Joachim Lauk

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В своите становища относно 
съобщенията от Комисията от 7 
февруари 2007 г. Европейският 
парламент посочи, че разработването 
на нови типове пътнически леки 
автомобили отнема от пет до седем 
години и поради това призовава 
Комисията да не определя 
окончателни задължителни цели за 
емисиите на СО2 за дата преди 2015 
г.

Or. de
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Обосновка

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Изменение 18
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Превозните средства с нулеви 
емисии намаляват нашата 
зависимост от изкопаеми горива. 
Независимо от това, че 
производството на гориво, 
предназначено за автомобили с нулеви 
емисии води до емисии на CO2, тези 
автомобили има по-добри показатели 
за емисиите на парникови газове в 
сравнение с автомобилите с 
двигатели за вътрешно горене. 
Разработването и производството на 
тези превозни средства, като 
автомобили с електрическо и такива 
с водородно задвижване, следва да 
бъде насърчавано като се изисква най-
малко 8% от всички нови превозни 
средства от 2020 г. нататък да имат 
нулеви емисии.

Or. en

Обосновка

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.
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Изменение 19
Chris Davies

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 
(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 

(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 отпечатъкът 
(произведението на ширината на 
следата и колесната база), защото 
осигурява по-добри стимули за 
огрланичаване теглото на 
автомобилите отколкото масата на 
другия параметър.За разлика от това 
данните за параметъра на отпечатъка 
следва да се събират, за да се улеснят 
дългосрочните оценки при подхода, 
основаващ се на полезността във всеки 
един случай. При определянето на 
целите би следвало да се вземе предвид 
проектираната еволюция на масата и 
отпечатъка на новите леки 
автомобили до 2012 г. и да се избягват 
потенциални стимули за увеличаване на 
масата или отпечатъка 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. следва 
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, както и възможната 
бъдеща самостоятелна еволюция на 
отпечатъците. И накрая, 
определянето на целите трябва да 
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автомобили като се отчита, че при по-
тежките леки автомобили могат да се 
направят по-големи намаления.

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.

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass'  will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.

Изменение 20
Jens Holm

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
(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 

(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 отпечатъкът 
(произведението на ширината на 
следата и колесната база), защото 
осигурява по-добри стимули за 
огрланичаване броя на автомобилите 
отколкото масата на другия 
параметър.За разлика от това данните 
за параметъра на отпечатъка следва да 
се събират, за да се улеснят 
дългосрочните оценки при подхода, 
основаващ се на полезността във всеки 
един случай. При определянето на 
целите би следвало да се вземе предвид 
проектираната еволюция на масата и 
отпечатъка на новите леки 
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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.

автомобили до 2012 г. и да се избягват 
потенциални стимули за увеличаване на 
масата или отпечатъка 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. следва 
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, както и възможната 
бъдеща самостоятелна еволюция на 
отпечатъците. 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.

Or. en

Обосновка

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Изменение 21
Anders Wijkman

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 

(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 
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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 
(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.

определят като линейна функция на 
тяхната полезност. Най-подходящият 
параметър, за да се опише тази 
полезност, е отпечатъкът 
(произведението на ширината на 
следата и колесната база), защото 
осигурява по-добри стимули за 
огрланичаване броя на автомобилите 
отколкото масата на другия 
параметър.За разлика от това данните 
за параметъра на отпечатъка следва 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 и отпечатъка на 
новите леки автомобили до 2012 г. и да 
се избягват потенциални стимули за 
увеличаване на масата или отпечатъка
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. следва 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, както и възможната 
бъдеща самостоятелна еволюция на 
отпечатъците. 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.

Or. en

Обосновка

Footprint based standards leave more options open to carmakers for reducing CO2 and do 
not penalise weight reduction as a compliance option.
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Изменение 22
Rebecca Harms

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 
(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 

(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 отпечатъкът
(произведението на ширината на 
следата и колесната база) след 2012 г.
За разлика от това данните за 
отпечатъка следва да се събират, за да се 
диференцират средните целеви 
стойности, считано от 2013 г. 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.
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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.

Or. en

Обосновка

Data on the footprint will be available as of 2010 and it should be used for differentiating 
average target beyond 2012.

Изменение 23
Kurt Joachim Lauk

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 
(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 

(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 
(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 
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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.

новите леки автомобили до 2015 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 2015 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.

Or. de

Обосновка

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Изменение 24
Riitta Myller

Предложение за регламент
Съображение 13

“ 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 

(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. Следва да се насърчава 
по-специално развитието на 
хибридни и задвижвани от 
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създават повече качествени работни 
места.

електричество автомобили, тъй 
като те са причина за значително по-
малко емисии в сравнение с 
традиционните пътнически 
автомобили. По този начин се засилва 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и се 
създават повече качествени работни 
места.

Or. fi

Изменение 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 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. Комисията може да счете за 
целесъобразно да включи екологично-
иновационните мерки в прегледа на 
процедурите за изпитване съгласно 
член 14, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 715/2007, като се вземе 
предвид техническото и 
икономическото въздействие.

Or. en
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Изменение 26
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Като признава много високите 
разходи за изследвания и развитие, 
както и за производство на единица 
продукция на ранните поколения 
автомобилни технологии с много 
ниско съдържание на въглерод, които 
трябва да бъдат временно въведени на 
пазара след влизане в сила на 
настоящия регламент, който 
включва също така специални 
временни разпоредби, които целят да 
ускорят въвеждането на европейския 
пазар на превозни средства с много 
ниски емисии на въглерод в началните 
етапи на тяхното предлагане на 
пазара;

Or. en

Изменение 27
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За постигане на целите, 
свързани с изменението на климата 
Европейският съюз следва да се 
стреми да постигне мобилност без 
емисии на  CO2 в близкото бъдеще. 
Автомобилните производители 
следва да се стремят към нулеви 
емисии за пътническите автомобили 
до 2050 г.

Or. en
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Обосновка

Only with clear, ambitious long-term targets will the EU become/remain a world leader in 
clean car technologies.

Изменение 28
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Използването на алтернативни 
горива може да предложи значително 
намаляване на емисиите на СО2  въз 
основа на принципа "well-to-wheels" 
(от кладенеца до колелата) 
Настоящият регламент включва 
следователно конкретни разпоредби, 
целящи насърчаването на 
допълнително разгръщане на превозни 
средства с алтернативни горива на 
европейския пазар.

Or. en

Обосновка

Development of vehicles that may use alternative fuels should be promoted. As alternative 
fuels offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels basis, the 
vehicle fleet should be adapted to enable the use of these fuels.

Изменение 29
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Като признание на факта, че 
биогоривата могат да предложат 
значително намаляване на емисиите
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на CO2 въз основа на принципа "well-
to-wheels" (от кладенеца до колелата), 
и че производителите могат да 
предлагат превозни средства, които 
могат да се задвижват едновременно 
с конвенционални и алтернативни 
горива, за да направят възможен 
прехода към тези горива с по-ниски 
стойности, в съответствие с 
принципа (от кладенеца до колелата), 
настоящият регламент включва 
конкретни разпоредби, целящи 
насърчаването на допълнително 
разгръщане на превозни средства с 
горива, на база на етанол (flex-fuel 
ethanol vehicles) на европейския пазар;

Or. en

Обосновка

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is a 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive 
on a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together 
with the upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vechicle technology   
this is one of several ways to reduce CO2 emissions.

Изменение 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Като признание на факта, че 
биогоривата могат да предложат 
значително намаляване на емисиите 
на CO2 въз основа на принципа "well-
to-wheels" (от кладенеца до колелата), 
и че производителите могат да 
предлагат превозни средства, които 
могат да се задвижват едновременно 
с конвенционални и алтернативни 
горива, за да направят възможен 
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прехода към тези горива с по-ниски 
стойности, в съответствие с 
принципа (от кладенеца до колелата), 
настоящият регламент включва 
конкретни разпоредби, целящи 
насърчаването на допълнително 
разгръщане на превозни средства с 
алтернативни горива на европейския 
пазар;

Or. en

Обосновка

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Изменение 31
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Като признание на факта, че 
биогоривата могат да предложат 
значително намаляване на емисиите 
на CO2 въз основа на принципа "well-
to-wheels" (от кладенеца до колелата), 
и че производителите могат да 
предлагат превозни средства, които 
могат да се задвижват едновременно 
с конвенционални и алтернативни 
горива, за да направят възможен 
прехода към тези горива с по-ниски 
стойности, в съответствие с 
принципа (от кладенеца до колелата), 
настоящият регламент включва 
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конкретни разпоредби, целящи 
насърчаването на допълнително 
разгръщане на превозни средства с 
алтернативни горива на европейския 
пазар;

Or. en

Обосновка

The emissions target does not make any difference between fossil CO2 and biologic CO2. If 
the scope of the legislation is to decrease the anthropogenic contribution of CO2 to the 
athmosphere, the aim should be to find alternatives to fossil fuel. The easiest way for the 
manufacturers to fulfil the proposed legislation is to changeover to diesel engines. But the 
legislation should also keep the door open to alternative fuel solutions, that today might have 
difficulties to live up the legislation in spite of the fact that they provide a CO2 reduction on a 
well-to-wheel-basis.

Изменение 32
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Като признание на факта, че 
чрез биогоривата може да се постигне 
значително намаляване на емисиите 
на CO2 за горивата по време на 
жизнения им цикъл ("well-to-wheels"), 
и че автомобилните производители 
могат да се справят с прехода към 
тези горива с ниски стойности на 
СО2 като предлагат превозни 
средства, които могат да се 
задвижват едновременно с 
конвенционални и алтернативни 
горива, настоящият регламент 
включва разпоредби за подкрепа на 
продажбите на превозни средства със 
смесено гориво (flex-fuel) на 
европейския пазар.

Or. de
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Обосновка

Die Mineralölindustrie wird erst bei adäquater Nachfrage eine volle Infrastruktur für neue 
Treibstoffe einrichten. Um dieses Problem zu überwinden, statten die Automobilhersteller 
ihre Fahrzeuge mit einer Technologie aus, die mit jeder Kombination von Benzin und 
Biotreibstoff fahren kann, da sie das Mischungsverhältnis automatisch mit Hilfe eines Sensors 
erkennt. Diese zusätzliche technische Aussattung ermöglicht, daß das Fahrzeug während 
seines Lebesnzyklus (rd. 12 Jahre) mit Biotreibstoff betrieben werden kann, was zu 
signifikanten CO2-Reduktionen führen kann.

Изменение 33
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Превозни средства със специално 
предназначение, към които се 
прилагат специфични изисквания за 
целите на типовото одобрение, 
включително превозни средства, 
създадени с търговски цели, за да 
може да се осигури използването на 
инвалидна количка вътре в тях в 
съответствие с политиката на 
Общността за подкрепа на 
инвалидите, трябва да се изключат 
от обхвата на настоящия регламент.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Verordnung legt einen Durchschnittswert vor, der von den Herstellern einzuhalten ist und 
nicht einen verpflichtenden Standard, der von Neuwagen einzuhalten ist wie bei den Euro-
Normen. Eine Ausnahme für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung, wie sie bei den 
Euro-Normen existiert, ist in dieser Verordnung überflüssig, da Fahrzeuge mit einem höheren 
CO2-Ausstoss mit Fahrzeugen mit einem niedrigeren CO2-Austoss verrechnet werden 
können.
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Изменение 34
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Превозни средства със специално 
предназначение, към които се прилагат 
специфични изисквания за целите на 
типовото одобрение, включително 
превозни средства, създадени с 
търговски цели, за да може да се 
осигури използването на инвалидна 
количка вътре в тях в съответствие с 
политиката на Общността за подкрепа 
на инвалидите, трябва да се изключат от 
обхвата на настоящия регламент.

(16) Превозни средства със специално 
предназначение, към които се прилагат 
специфични изисквания за целите на 
типовото одобрение или превозни 
средства, създадени с търговски цели, за
да може да се осигури използването на 
инвалидна количка вътре в тях в 
съответствие с политиката на 
Общността за подкрепа на инвалидите, 
трябва да се изключат от обхвата на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to 
be excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities 
policy to help disabled persons.

Изменение 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) С цел насърчаване на 
навлизането на пазара на автомобили 
с нулеви и ниски емисии, до 2015 г. 
включително всеки от тези 
новорегистрирани автомобили се 
взема предвид съответно трикратно 
и един път и половина при 
изчисляването на средните 
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специфични емисии на CO2.

Or. de

Обосновка

Für besonders innovative Fahrzeuge, die sehr wenig oder kein CO2-Ausstoss verursachen 
muss es einen Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt 
kommen.

Изменение 36
Bogusław Sonik

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 проследяването на 
процедурата. Следва да има обща 
европейска база данни за данните на 
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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 електронните 
мрежи от държавите-членки, така 
както е показано в проекта REGNET, 
който урежда бъдещото уеднаквяване 
на обмена на данни от регистрацията 
като 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, най-късно до 30 август за всяка 
мониторингова година, да предоставя 
междинен мониторингов доклад за 
всеки един производител за тази 
година.

Or. en

Обосновка

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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.
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Изменение 37
Thomas Ulmer

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 проследяването на 
процедурата. Следва да има обща 
европейска база данни за данните на 
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 електронните 
мрежи от държавите-членки, така 
както е показано в проекта REGNET, 
който урежда бъдещото уеднаквяване 
на обмена на данни от регистрацията 
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като 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, най-късно до 30 август за всяка 
мониторингова година, да предоставя 
междинен мониторингов доклад за 
всеки един производител за тази 
година.

Or. en

Обосновка

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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 38
Adam Gierek

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 

(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. Премията 
следва да бъде подобна на премиите, 



PE407.904v01-00 30/212 AM\728751BG.doc

BG

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 съюз.

определени за промишлените отрасли 
в съответствие със схемата на ЕС за 
търговия с емисии. Сумите от
премиите за свръхемисии следва да се 
считат за приход в бюджета на 
Европейския съюз.

Or. pl

Обосновка

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with other sectors. 
The EUR 95 per gram premium in 2015 (equivalent to EUR 475/tonne) provided for in the 
proposal is, in reality, almost five times higher than the EUR 100/tonne premium provided for 
under the ETS.

Изменение 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

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 

(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. За да се 
създадат достатъчно стимули за вземане 
на мерки за намаляване на 
специфичните емисии на CO2 от леките 
пътнически автомобили, като в 
същото време се гарантира, че 
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следва да отразява технологичните 
разходи. Размерите на премиите за 
свръхемисии следва да се считат за 
приход на бюджета на Европейския 
съюз.

санкцията е съразмерна в сравнение с 
други сектори - източници на емисии 
на СО2, и съвместима с други 
инструменти за намаляване на 
емисиите на СО2, размерът на 
премията за свръхемисии се основава 
на сумата, плащана в рамките на 
Европейската схема за търговия с 
емисии. 

Or. de

Изменение 40
Pilar Ayuso

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 съюз.

(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. Премията 
следва да бъде подобна на премиите, 
плащани в други сектори в 
съответствие със схемата на ЕС за 
търговия с емисии. Сумите от
премиите за свръхемисии следва да се 
считат за приход в бюджета на 
Европейския съюз.

Or. es
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Обосновка

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, 
or, by comparison with other sectors under the European emissions  trading scheme, EUR/t 
20 to 40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of 
energy-efficient transport to the tune of EUR/t 20.

Изменение 41
Chris Davies

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 
съюз.

(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 2015 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 бъдат 
преразпределени на производителите 
или, при група, на ръководителя на 
групата, когато средните специфични 
емисии СО2 са по-ниски от целта и 
пропорционално на прогнозните 
реализирани общи икономии.

Or. en
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Обосновка

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.

Изменение 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 
съюз.

(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 от гледна точка на 
постижимостта и реалността. 
Сумите на премиите за свръхемисии 
следва да се считат за приход в бюджета 
на Европейския съюз и да се използват 
за увеличаване на подкрепата за 
изследователски и новаторски 
дейности за намаляване на емисиите 
на СО2 в сектора на 
автомобилостроенето..
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Or. en

Изменение 43
Rebecca Harms

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 
съюз.

(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 бъдат  по-високи от 
технологичните разходи за всички 
производители. Размерите на премиите 
за свръхемисии следва да се считат за 
приход на бюджета на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 44
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съблюдаването от производителите (22) Съблюдаването от производителите 
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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 
съюз.

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. 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 
съюз.

Or. de

Обосновка

Es darf nur ein phase-in geben. Das phase-in über die Flotte gibt den Herstellern die 
Flexibilität sich dem Durchschnittswert an CO2 Emissionen anzupassen. Sollten die 
Hersteller den Durchschnitt nicht einhalten können, sollen sie ab 2012 95 Euro pro Gramm 
Emissionsüberschreitung zahlen.

Изменение 45
Kurt Joachim Lauk

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 

(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 
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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 
съюз.

настоящия регламент, плащат премия за 
свръхемисии за всяка календарна 
година, считано от 2015 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 
съюз.

Or. de

Обосновка

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Изменение 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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 

(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 
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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 съюз.

да бъде подобна на премията, 
заплащана в други сектори в 
съответствие със схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ). Сумите от
премиите за свръхемисии следва да се 
считат за приход в бюджета на 
Европейския съюз.

Or. it

Обосновка

The proposed excess emissions premiums are unjustifiably disproportionate to those provided 
for in other sectors. The EUR 95/g premium (equivalent to EUR 475/t) provided for in the 
proposal is in fact almost five times as high as the EUR 100/t premium provided for under the 
ETS.

Изменение 47
Johannes Blokland

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 

(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 
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следва да отразява технологичните 
разходи. Размерите на премиите за 
свръхемисии следва да се считат за 
приход на бюджета на Европейския 
съюз.

следва да бъдe по-висока от 
технологичните разходи. Размерите на 
премиите за свръхемисии следва да се 
считат за приход на бюджета на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

In order to be effectively ensuring compliance with the EU average target, the premium 
should be higher than the technological costs.

Изменение 48
Gyula Hegyi

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 
съюз.

(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 
съюз и следва да се използват за 
увеличаване на подкрепата за 
устойчиви форми на транспорт, 



AM\728751BG.doc 39/212 PE407.904v01-00

BG

включително инфраструктура за 
обществения транспорт и 
колоезденето.

Or. en

Обосновка

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development 
of sustainable transport methods.

Изменение 49
Guido Sacconi

Предложение за регламент
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Данъчните мерки са ефективен 
инструмент и от държавите-членки 
се изисква съответно да въведат 
стимули за покупка на превозни 
средства с ниски емисии; в тази 
връзка от Съвета се изисква да приеме 
предложението за директива 
относно данъците върху 
пътническите автомобили.

Or. it

Обосновка

In states where tax breaks are available for low-emissions cars, there has been a considerable 
increase in sales of more environment-friendly vehicles. Furthermore, the Council is asked to 
adopt the proposal for a directive harmonising such taxes (COM(2005)0261).
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Изменение 50
Guido Sacconi

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Преразгледаната Директива 
1999/94/ЕО трябва да гарантира, че на 
потребителите се предоставя ясна 
информация относно разхода на 
гориво и специфичните емисии на CO2
за всеки пътнически автомобил с 
оглед извършването на информирана 
покупка.

Or. it

Обосновка

The promotional materials used when marketing a new passenger car must include fuel-
consumption and specific CO2-emissions data for the model to which they refer.

Изменение 51
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Като има предвид, че 
намаляването на емисиите на CO2 за 
пътническите автомобили ще 
наложи адаптиране на 
инфраструктурата, с цел да се улесни 
използването на превозни средства, 
задвижвани от различни източници 
(електричество, водород, биогорива и 
т.н.), парите от структурните 
фондове и земеделските фондове 
трябва да бъдат предназначени за 
тази цел. 
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Or. en

Обосновка

To be viable economically, new clean technologies (hydrogen, electrical vehicles, etc.) will 
need a mass-market. Car manufacturers are investing heavily in such technologies. Yet 
consumers will only buy such vehicles if the infrastructure is in place. The EU actions in this 
field should therefore be coherent and encompass support for the infrastructure needed to 
achieve the set targets.

Amendment 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Съществуващата европейска 
система за типово одобрение не 
обхваща всички технически 
възможности, които съществуват за 
постигане на подобрение по 
отношение на CO2. Ето защо е 
необходимо да се определи един процес 
за оценяване, установяващ условията 
за оценка на потенциала за 
намаляване на CO2, свързан с 
въвеждането на технологични мерки 
("екологични нововъведения"). Тези 
технологии не са отразени или са 
недостатъчно отразени в мерките 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките за неговото прилагане. 
Одобрението за екологични иновации 
следва да бъде давано като средство 
за предоставяне на допълнителни 
стимули за производителите, като 
тези ползи се прибавят към техните 
специфични цели за намаляване на 
СО2.

Or. en
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Обосновка

Due to the importance of eco-innovations, a recital is required for those CO2-emissions 
reducing innovations that further improve CO2 performance beyond the additional measures 
mentioned in Article 1 and which do not show in the test cycle. These eco-innovations can 
deliver a substantial contribution to the environment, the driver and European society as a 
whole.

Изменение 53
Johannes Blokland

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.

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 за намаляване на емисиите 
на СО2 в ЕС, в това число в 
транспортния сектор. С регламента 
се определя цел за средно ниво на 
емисиите на CO2 от 120 g CO2/km за 
новия парк от леки автомобили от 1 
януари 2012 г. С регламента 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. Регламентът определя 
също така цели за средните 
стойности на емисиите, не по-високи 
от 80 g CO2/km, за новия автомобилен 
парк, считано от 1 януари 2020 г. и 60 
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g CO2/km , считано от 1 януари 2025 
г. с индикативна цел от 110 g CO2/km, 
считано от 1 януари 2017 г.

Or. en

Обосновка

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions. 
An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 g CO2/km as from 2025 
is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing the CO2 emissions 
from cars.

Изменение 54
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
на емисии на CO2 от 120 g CO2/km.

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.

1a. Индивидуалните цели трябва да са 
постигнати през 2012 г. за най-малко 
една четвърт, през 2013 г. - за най-
малко половината, през 2014 г. - за 
най-малко три четвърти и през 2015 
г. - за целия парк. За да може през 2015 
г. да бъде постигната получената 
чрез формулата за изчисляване 
стойност на индивидуалната цел за 
емисии на CO2 за целия нов парк от 
леки автомобили, са необходими 
съответни подобрения в 
автомобилната технология.

1б. С настоящия регламент се 
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въвеждат допълнителни мерки, 
съответстващи най-малко на 10 g 
CO2 на километър, като част от 
цялостния подход на Общността.
1в. Стойностите на емисиите на CO2
се измерват съгласно Регламент  
2007/715/ЕО и мерките за 
прилагането му. Допълнителни 
доказани мерки, предприети от 
производителите на автомобили и 
техните поддоставчици, които 
водят до допълнително намаляване 
на емисиите на парникови газове, се 
вземат предвид при изискванията към 
автомобилната технология съгласно 
член 6 и Приложение ІІІ.

Or. de

Обосновка

Die starre Beschränkung auf Messergebnisse nach dem geltenden Prüfverfahren und die 
Einschränkung zusätzlicher Maßnahmen auf 10 g CO2 pro gefahrenen Kilometer reduzieren 
technologische Möglichkeiten und geben keine Anreize für effiziente Öko-Innovationen. Die 
zugelassenen Kraftfahrzeuge sollen als Einheit betrachtet und den höchstmöglichen 
technologischen Fortschritt erreichen können. Laufende Änderungen des Prüfverfahrens sind 
keine wirksame Lösung. Daher sollten Anrechnungen nach Artikel 6 und Anhang IIa dieser 
Verordnung möglich sein.

Изменение 55
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

С настоящия регламент се създават 
изисквания по отношение на емисиите 
на CO2 от новите леки пътнически и 
лекотоварни автомобили с търговско 
предназначение с цел да се гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се постигне 
общата цел за намаляване на емисиите 
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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.

на СО2 в ЕС, включително в 
транспортния отрасъл.  
Регламентът определя като цел за 
новите леки пътнически автомобили 
равнище от 120 g CO2/km от 1 януари 
2012 г. и 90 g CO2/km от 1 януари 2020 
г. чрез подобряване на автомобилните 
технологии, като емисиите се измерват 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките за прилагането му.

За лекотоварни превозни средства с 
търговско предназначение 
регламентът определя като цел за 
новите леки пътнически автомобили 
равнище от 175 g CO2/km, считано от 
1януари 2012 г. и не повече от 160 g 
CO2/km, считано от 1 януари 2015 г. 
чрез подобряване на автомобилните 
технологии, като емисиите се 
измерват съгласно Регламент (ЕО) № 
715/2007 и мерките за прилагането 
му.

Or. en

Обосновка

To achieve climate targets and set a ambitious standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02 per from motor technology only. An ambitious long term target is a 
beneficiary both for industry and climate.  The Commission proposal does not include vans. 
Vans should be included into this regulation because they alone are responsible for 
approximately 2 % of the EU total transport emissions.

Изменение 56
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящият регламент се създават С настоящия регламент се създават 
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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.

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 за намаляване на емисиите 
на СО2 в ЕС, включително в 
транспортния отрасъл.  С 
регламента се определя като цел за 
новите леки пътнически автомобили 
равнище от 120 g CO2/km през 2012 г. 
и 90 g CO2/km през 2020 г. чрез 
подобряване на автомобилните 
технологии, като емисиите се измерват 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките за прилагането му.

Or. en

Обосновка

To achieve EU overall climate targets and set a standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02  per from motor technology only. An ambitious long term target is 
for beneficiary both for industry and climate.

Изменение 57
Kurt Joachim Lauk

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
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на емисии на CO2 от 120 g CO2/km. на емисии на CO2 от 120 g CO2/km.

2. Целта от 120g/km трябва да бъде 
постигната през 2012 г. от 25%, през 
2013 г. - от 50%, през 2014 г. - от 75% 
и през 2015 г. - от 100% от новия парк 
от леки автомобили.

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.

3. С регламента 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.

4. Настоящият регламент ще бъде 
допълнен от всички по-нататъшни 
мерки, които могат да допринесат за 
намаляване на емисиите на СО2, като 
част от цялостния подход на 
Общността. Тези мерки съответстват 
на най-малко 10 g CO2/km.

Or. de

Обосновка

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab  einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.
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Изменение 58
Jens Holm

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.

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 за намаляване на емисиите 
на СО2 в ЕС, включително в 
транспортния отрасъл. С регламента 
се определя като цел за новите леки 
пътнически автомобили равнище от 
120 g CO2/km от 1 януари 2012 г.,890 g 
CO2/km от 1 януари 2020 г. и 60 g 
CO2/km от 1 януари 2025 г чрез 
подобряване на автомобилните 
технологии, като емисиите се измерват 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките за прилагането му.

Or. en

Обосновка

The Commission proposals sets the average CO2 emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This amendment introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g 
CO2/km has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone 
implementation of that target. A long term target is necessary to counter the steadily growing
emissions from cars and will create certainty for the car industry when planning their R & D 
schedule. 
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Изменение 59
Rebecca Harms

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.

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 
целта на ЕС средно за новия парк от 
леки автомобили да се достигне ниво на 
емисии на CO2 от 120 g CO2/km. С 
регламента средните емисии на CO2 от 
новите леки пътнически автомобили се 
установяват на 120 g CO2/km през 2012 
г. и се установяват допълнителни 
намаления, с цел да се постигне 
средна стойност от 80 g CO2/km през 
2020 г. и 60 g CO2/km през 2025 г. 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 , които 
трябва да бъдат постигнати с 
мерките извън цикъла от изпитания 
за получаване на типово одобрение до 
2012 г.

Or. en

Обосновка

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
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would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.

Изменение 60
Matthias Groote

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.

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 за намаляване на емисиите 
на СО2 в ЕС, включително в 
транспортния сектор. С регламента
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, за да се постигне общата 
цел на ЕС за ниво на емисии на CO2 
от 120 g/km  средно за новия парк от 
леки автомобили.

Средните емисии на СО2 в размер на 
130 g/km, които трябва да бъдат 
постигнати чрез подобряване на 
технологиите на двигателите на 
превозните средства, трябва да 
бъдат постигнати през 2012 г. от 
най-малко 70%, през 2013 г. - от най-
малко 80%, през 2014 г. - от най-малко 
90% и през 2015 г. - от целия парк.
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Or. de

Обосновка

Es darf nur ein phase-in geben. Das phase-in über die Flotte gibt den Herstellern die 
Flexibilität sich dem Durchschnittswert an CO2 Emissionen anzupassen. Sollten die 
Hersteller den Durchschnitt nicht einhalten können, sollen sie ab 2012 95 Euro pro Gramm 
Emissionsüberschreitung zahlen.

Изменение 61
Anders Wijkman

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.

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 средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
на емисии на CO2 от 120 g CO2/km до 
2012 г., 90 g CO2/km до 2020 г. и 60 
g/km до 2030 г.чрез подобряване на 
автомобилните технологии, като 
емисиите се измерват съгласно 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му.

Or. en
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Обосновка

The proposal from the Commission does not include stricter long-term targets for 2020 and 
2030, therefore the reduction of CO2 emissions would stop after 2012. However, long-term 
targets are necessary to give the industry a long-term perspective for the development of more 
fuel-efficient cars and to stimulate innovation. Transport emissions are projected to continue 
increasing if no further actions are implemented. This would undermine the EU’s climate 
policy.

Изменение 62
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
на емисии на CO2 от 60 g CO2/km. 
Регламентът установява средните 
емисии на CO2 от новите леки 
пътнически автомобили на 120 g 
CO2/km, считано от 2012 г., на 80 g 
CO2/km, считано от 2020 г. и на 60 g 
CO2/km, от 2025 г. нататък чрез 
подобряване на двигателните 
технологии на превозните средства, 
измерени съгласно Регламент (ЕО) № 
715/2007 и мерките за прилагането му.

Or. en

Обосновка

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is possible. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.
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Изменение 63
María Sornosa Martínez

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.

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 средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
на емисии на CO2 от 120 g CO2/km. С 
регламента 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.

Комисията прави предложение на 
Европейския парламент и на Съвета 
през 2014 г.относно средносрочните и 
дългосрочните цели, основаващи се на 
оценката на въздействието.

Or. en
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Изменение 64
Inés Ayala Sender

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.

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 за намаляване на емисиите 
на СО2 в ЕС, включително в 
транспортния отрасъл.  С 
регламента се определя цел за средно 
ниво на емисиите на CO2 от 120 g 
CO2/km за новия парк от леки 
автомобили от 1 януари 2012 г. С 
регламента 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. 
Целта ще бъде преразгледана от 1 
януари 2020 г.

Or. en
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Изменение 65
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
на емисии на CO2 от 130 g CO2/km до 
2015 г. С регламента тези средни 
емисии на CO2 от новите леки 
пътнически автомобили се определят 
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, а 
именно екологични нововъведения, 
като част от цялостния подход на 
Общността.

Or. en

Изменение 66
Chris Davies

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 

С настоящият регламент се създават 
изисквания по отношение на емисиите 
на CO2 от новите леки пътнически 
автомобили с цел да се гарантира 
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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.

правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се постигне 
общата цел на ЕС средно за намаляване 
на емисиите на СО2 в ЕС, 
включително в транспортния 
отрасъл.   С регламента се установява
цел за постигане на средна стойност 
от 125 g CO2/km за новия 
автомобилен парк от 1 януари 2015 
г.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.  С 
регламента се определя и цел за 
средно ниво на емисиите на CO2 от 
не повече от 80 g CO2/km за новия 
парк от леки автомобили от 1 януари 
2020 г.

Or. en

Обосновка

Amendment reintroduces the target and timetable agreed by Parliament in October 2007. 
This short term target is environmentally more ambitious than that proposed by the 
Commission, but the timetable gives the industry more time to achieve the objective at least 
possible cost. The medium term (2020) target proposed is more ambitious than that agreed by 
Parliament. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge 
increase in oil prices.

Изменение 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящият регламент се създават С настоящият регламент се създават 
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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.

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, 
които имат за цел допълнително 
намаление от 10 g/km като част от 
цялостния подход на Общността.

През 2014 г. Комисията, въз основа на 
преглед на текущата ситуация и 
оценка на правните последици, 
предлага средно- и дългосрочни цели за 
новорегистрираните моторни 
превозни средства от 2020 г. и ги 
представя на Съвета и Парламента 
за вземане на решение. Същевременно 
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, мерки, свързани  с 
превозното средство и допълнителни 
мерки, както и екологични иновации.
Определя се цел за 2020 г., която, в 
резултат от всички съответни 
мерки, гарантира намаление на 
средните емисии на СО2 с най-малко 
20% спрямо 2008 г. При това 
Комисията взема предвид 
възможното включване на пътния 
транспорт в Европейската схема за 
търговия с емисии, както е 
предложено в рамките на прегледа на 
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Европейската схема за търговия с 
емисии.

Като основа на това предложение се 
изготвя всеобхватна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и секторите, които са 
нейни поддоставчици. Тя обхваща 
анализ на разходите и ползите, при 
отчитане на всички съответни 
технологични иновации за намаляване 
на емисиите на СО2, във всички 
сегменти на пазара на леки 
пътнически автомобили. 
При определяне на дългосрочна цел се 
взема предвид развитието в областта 
на международните споразумения 
относно опазването на климата. 

Or. de

Обосновка

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem
a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen,

b) ergänzende Maßnahmen und
c) Öko-Innovationen.
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
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neue Pkw einzubeziehen.

Изменение 68
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 отрасъл.  С 
регламента средните емисии на CO2 от 
новите леки пътнически автомобили се 
установяват на 120 g CO2/km от 1 
януари 2012 г. и като цел в 
дългосрочен план на  80 g CO2/km от 1 
януари 2020 г. чрез подобряване на 
автомобилните технологии, като 
емисиите се измерват съгласно
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му.

Or. en

Обосновка

Emissions from road transport are still rising, undermining emission reductions achieved in 
other sectors in the EU. Deep and urgent cuts are needed if the road sector is to contribute at 
all to the EU’s overall greenhouse gas reductions. Those cuts will not be reached unless 
stringent CO2 emission targets are set for all road vehicles, inlcuding passenger cars.
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Изменение 69
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 1 – алинеи 1 a - 3 а (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2014 г. Комисията, въз основа на 
преглед на текущата ситуация и 
оценка на правните последици, 
предлага средно- и дългосрочни цели за 
новорегистрираните моторни 
превозни средства от 2020 г. и от 2025 
г. и ги представя на Съвета и 
Парламента за вземане на решение. 
Същевременно 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/ мерки, свързани  с 
превозното средство и допълнителни 
мерки, както и екологични иновации.
Определя се цел за 2020 г., която, в 
резултат от всички съответни 
мерки, гарантира намаление на 
средните емисии на СО2 с най-малко 
20% спрямо 2008 г. При това 
Комисията взема предвид 
възможното включване на пътния 
транспорт в Европейската схема за 
търговия с емисии, както е 
предложено в рамките на прегледа на 
Европейската схема за търговия с 
емисии.
Като основа на това предложение се 
изготвя всеобхватна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и секторите, които са 
нейни поддоставчици. Тя обхваща 
анализ на разходите и ползите, при 
отчитане на всички съответни 
технологични иновации за намаляване 
на емисиите на СО2, във всички 
сегменти на пазара на леки 
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пътнически автомобили.  При 
определяне на дългосрочна цел се 
взема предвид развитието в областта 
на международните споразумения 
относно опазването на климата.

Or. de

Обосновка

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden.

Изменение 70
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 1 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2014 г. се определя цел за 2020 г., 
която, в резултат от всички 
съответни мерки, гарантира 
допълнително намаление на средните 
емисии на СО2 с най-малко 20% 
спрямо индивидуалните цели за 
периода 2012-2015 г. При това се взема 
предвид развитието на опазването на 
климата в международен мащаб.

Or. de

Обосновка

Eine Minderung von mindestens 20% stellt für die künftigen Ziele den mindestens zu 
erreichenden Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu 
anderen Sektoren behandelt. Sollte die EU ambitioniertere Zusagen im internationalen 
Kontext machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen.
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Изменение 71
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 1 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средните емисии на CO2 от новите 
леки пътнически автомобили не 
трябва да превишават 120 CO2/km 
през 2012 г., 114 g CO2/km през 2014 г., 
107 g CO2/km през 2016 г., 99 g CO2/km 
през 2018 г. и 90 g CO2/km през 2020 г. 
Тези средни равнища на емисии се 
коригират с цел да се възнаградят 
усилията на производителите, които 
прилагат екологични иновации, 
водещи до действително намаляване 
на емисиите на CO2.

Or. fr

Обосновка

In order to ensure that a target of 100-90 g/km can be attained in 2020, it is necessary to lay 
down by law targets to be met in the run-up to that year, as has already been done in the 
proposal for revision of the CAFE standards for passenger cars in the USA. The proposed 
interim targets have been set on the basis of a progressive biennial percentage reduction until 
2020.

Изменение 72
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламентът определя задължителни 
средни годишни стойности на CO2 за 
нови пътнически автомобили, 
основаващи се на задължителната 
линейна пътека съответно между 
усреднените стойности за 2012, 2020 
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и 2025 г. 
Диференцирането на средната 
годишна стойност за парка през 2013 
г., е на базата на отпечатъка на 
превозното средство и максимум 40%-
ов наклон. Мерките за диференциране 
на целите до 2020 г., предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3, до 1 януари 2012 г.

Or. en

Обосновка

Binding annual average pathway should be set between2012, 2020 and 2025 targets. 
Differentiation of the target after 2013 should be based on footprint, which, compared to 
vehicle weight, reflects better the size related utility of a car for a consumer. 

Изменение 73
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 1 - алинея б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно оценява 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите. Ако се 
установи, че вече не са точни или вече 
не отразяват емисиите в реални 
условия, те трябва да бъдат 
коригирани, за да отразяват правилно 
емисиите на CO2, произвеждани по 
пътищата. Необходимите мерки за 
изменението на несъществени 
елементи от настоящия регламент, 
се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 12, параграф 3.
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Or. fr

Обосновка

On average, the emissions measured in test cycles are 10% to 19% lower than emissions 
under real conditions. For certain models, this difference may attain 40%. There is an urgent 
need to review test cycles in order to provide consumers with reliable information about fuel 
consumption and the associated costs, and to extend the scope of the technical measures used 
by manufacturers to reduce CO2 consumption, such as 'eco-innovations'.

Изменение 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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 kg 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 
нови моторни превозни средства от 
категория M1 съгласно приложение II 
към Директива 2007/46/ЕО с референтна 
маса, не превишаваща 2 610 kg 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“).

Or. en

Обосновка

The addition is needed to clarify the scope of the regulation.
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Изменение 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

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 kg 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 
пътнически автомобили, определени в 
параграф 3а на настоящия член и 
лекотоварни превозни средства с 
търговско предназначение съгласно 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Eliminating mass as a reference for the scope of the Regulation will prevent very heavy 
vehicles from being exempt from it.

Изменение 76
Rebecca Harms

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 kg и 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е разширено съгласно член 2, 

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
M1 и N1 съгласно приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО (заличаване) и 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е разширено съгласно член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
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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“).

715/2007 („леки пътнически 
автомобили“ и „лекотоварните 
превозни средства“), които са 
регистрирани за първи път в Общността 
и които не са били регистрирани преди 
това извън нея („нови леки пътнически 
автомобили" и „нови лекотоварни 
превозни средства“).

Or. en

Изменение 77
Marie-Noëlle Lienemann

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.

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

Or. en

Обосновка

This exemption for imported cars represents a loophole. It could give importers an incentive 
to register gas guzzlers first outside the Community to escape the scope of this legislation.

Изменение 78
Rebecca Harms

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.

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

Изменение 79
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Той не се прилага по отношение на 
превозни средства със специално 
предназначение съгласно параграф 5 от 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО.

3. Той не се прилага по отношение на 
превозни средства със специално 
предназначение съгласно параграф 5 от 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО или за превозни средства, 
създадени с търговски цели, за да 
може да се осигури използването на 
инвалидна количка вътре в тях, 
както е определено от Регламент 
(ЕО) №715/2007.

Or. en

Обосновка

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to 
be excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities 
policy to help disabled persons.

Изменение 80
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Той не се прилага по отношение на 
превозни средства със специално 
предназначение съгласно параграф 5 
от приложение II към Директива 
2007/46/ЕО.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Die Verordnung legt einen Durchschnittswert vor, der von den Herstellern einzuhalten ist und 
nicht einen verpflichtenden Standard, der von Neuwagen einzuhalten ist wie bei den Euro-
Normen. Eine Ausnahme für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung, wie sie bei den 
Euro-Normen existiert, ist in dieser Verordnung überflüssig, da Fahrzeuge mit einem höheren 
CO2-Ausstoss mit Fahrzeugen mit einem niedrigeren CO2-Austoss verrechnet werden 
können.

Изменение 81
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Той не се прилага по отношение на 
превозни средства със специално 
предназначение съгласно параграф 5 
от приложение II към Директива 
2007/46/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Included in ‘special purpose vehicles’ in 2007/46/EC are e.g. ‘Motor Caravans’, ‘Armoured 
vehicles’, ‘Ambulances’, ‘Hearses’ and ‘Wheelchair accessible vehicle’. The exclusion of 
these vehicles from the regulation is not logical and may create a loophole as the definitions, 
especially with the with ambiguous definitions of ‘Motor Caravans’ and ‘Wheelchair 
accessible vehicles’.
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Изменение 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Определение за пътнически 
автомобили:
Превозни следства, проектирани и 
конструирани за превоз на пътници и 
включващи не повече от осем седящи 
места освен мястото на водача.
Вида каросерия, покриваща 
пътническите автомобили с 
кодифициране в съответствие с 
Приложение ІІ, раздел В, точка 1 от 
Директива 2007/46/ЕО1:
- АА Седан
- АВ Задна врата (хечбег) - Седан (АА) 
с врата в задния край на превозното 
средство
- АС Комби 
- АD Седан с две врати
- АЕ Кабриолет
- AF многоцелево превозно средство: 
моторно превозно средство, различно 
от тези упоменати от АА до АЕ. Ако 
подобно превозно средство отговаря 
едновременно на следните условия:
1) броят на местата за сядане, с 
изключение на това на водача, не е по-
голям от шест. Счита се, че 
съществува "място за сядане" ако 
превозното средство е снабдено с 
"достъпно" анкерно закрепване на 
седалката. (Достъпно означава това 
анкерно закрепване, което може да 
бъде използвано. За възпрепятстване 
достъпа до анкерното закрепване, 
производителят възпрепятства 
физически тяхното използване, като 
например завари отгоре покривни 
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капаци или постави подобни 
постоянни покривни плоскости, 
които да не могат да бъдат 
премахнати с  използване на 
широкодостъпни инструменти) и 
2)P – (M + N * 68) ≤ N * 68
където:
Р = максималната технически 
допустима маса в натоварено 
състояние в kg
М: масата в работно състояние в kg 
(референтна маса)
N = броя места за сядане, с 
изключение на това на водача,
това превозно средство се счита за 
пътнически автомобил.

Or. en

Обосновка

With this definition of passenger car also heavier versions that can carry some load, but not 
much in relation to the number of seats, will be covered by the legislation.

Изменение 83
Martin Callanan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Това не се отнася за "превозните 
средства, предназначени за 
специфични социални нужди".

Or. en

Обосновка

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
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wider and heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.

Изменение 84
Rebecca Harms

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;

Or. en

Изменение 85
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „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 раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение I към Директива 
2007/46/ЕО;

Or. en

Обосновка

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
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time are expected to be less marked than with mass.

Изменение 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „екологични иновации“ означават 
всякакви мерки или технологични 
иновации, доказали приноса си за 
количественото намаляване на 
емисиите СО2, които не са включени 
или не са взети в достатъчна степен 
под внимание в дефинициите на 
Регламент (ЕО) № 715/2007, нито са 
обхванати в допълнителните мерки, 
посочени в член 1. Следва да се 
състави изчерпателен списък с мерки.

Or. fr

Обосновка

These eco-innovations may deliver a contribution to the environment, but they should be 
limited to a defined list.

Изменение 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „екологични иновации“ означават 
всякакви мерки или технологични 
иновации, доказали приноса си за 
количественото намаляване на 
емисиите на СО2, които не са 
включени или обхванати в 
достатъчна степен в дефинициите 
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на Регламент (ЕО) № 715/2007, нито 
са обхванати в допълнителните 
мерки, посочени в член 1.

Or. en

Обосновка

A definition is required for those CO2 emission reducing innovations that further improve 
CO2 performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not 
show in the test cycle. These eco-innovations can deliver a substantial contribution to the 
environment, the driver and European society as a whole.

Изменение 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) "екологични нововъведения" 
означава всички мерки, предприети 
от автомобилните производители и 
доставчици, които имат доказан и 
измерим принос за намаляването на 
емисиите на парникови газове, по-
специално на  CO2, и не са подложени 
на процедурата по тестуване в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) №715/2007.

Or. en

Обосновка

All technological possibilities should be used and taken into account so that there is a 
sufficiently large incentive for manufacturers to introduce ecological innovations. 
Encouraging innovations to further reduce carbon emissions, going beyond the additional 
measures under Article 1, will not only help to preserve the environment but also promote 
R&D in Europe, increase the competitiveness of the European automobile industry, create 
high-value jobs and bring about further technological developments .
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Изменение 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) „превозно средство с нулеви 
емисии“ (‘zero emission vehicle’ or 
‘ZEV’) означава, за всеки пътнически 
автомобил, лек пътнически 
автомобил, който не отделя емисии 
CO2, когато е спрял или в движение.

Or. en

Обосновка

Für besonders innovative Fahrzeuge, die kein CO2-Ausstoss verursachen muss es einen 
Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.

Изменение 90
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) „лимит на специфични емисии“ 
означава за всеки нов лек пътнически 
автомобил, регистриран в 
Общността, специфичните емисии 
CO2, позволени за този автомобил.

Or. en
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Изменение 91
Martin Callanan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еб) "превозни средства, 
предназначени за специфични 
социални нужди"означава превозни 
средства от категория М1, които са 
или:
(i) превозни средства със специално 
предназначение, както е определено 
от Директива 2007/46/ЕО с 
референтна маса, надвишаваща 2000 
кг., или 
(ii) превозни средства с референтна 
маса, надвишаваща 2000 кг. и 
предназначени  за превоз на седем или 
повече пътници, в това число водача, 
като се изключват превозни средства 
от категория М1G, както е 
определено от Директива 2007/46/ЕО, 
или
(iii) превозни средства с референтна 
маса, надвишаваща 1760 кг., които са 
създадени с търговски цели, за да 
може да се осигури използването на 
инвалидна количка вътре в тях.

Or. en

Обосновка

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
wider or heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.
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Изменение 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) "превозно средство с ниски
емисии" е превозно средство с емисии, 
които са по-ниски от 50g CO2/km. 

Or. de

Обосновка

Für besonders innovative Fahrzeuge, die sehr wenig CO2-Ausstoss verursachen muss es 
einen Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.

Изменение 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) "екологични иновации" са такива  
технологични иновации, които, 
независимо от поведението на водача,  
доказано и количествено измеримо 
допринасят за намаляване на 
емисиите на СО2 и които не са 
включени в новия европейски цикъл на 
изпитвания (Регламент (ЕО) № 
715/2007), респективно не се вземат 
достатъчно под внимание, нито са 
обхванати в допълнителните мерки, 
посочени в член 1.

Or. de
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Обосновка

Hintergrund ist die Förderung von Innovationen zur Reduzierung der CO2-Emissionen, die 
die CO2-Effizienz über die in Art.1 genannten zusätzlichen Maßnahmen hinaus verbessern.
Diese Ökoinnovationen können einen Beitrag für Umwelt, Fahrer und  europäische 
Gesellschaft leisten. Zudem geht es um die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und des 
Erfindergeistes innerhalb sowie um die Schaffung qualifizierter F&E-Arbeitsplätze in der 
europäischen Autoindustrie und die Schaffung von Anreizen für die zukünftige Verbreitung 
von Ökoinvestitionen auf dem Weltmarkt.

Изменение 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво" означава 
превозно средство, така както е 
дефинирано в Регламент (ЕО) 
715/2007 и мерките за прилагането 
му.

Or. en

Обосновка

The Euro V Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Изменение 95
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „превозно средство с нулеви 
емисии“ (‘zero emission vehicle’ or 
‘ZEV’) означава, за всеки пътнически 
автомобил, лек пътнически 
автомобил, който не отделя емисии 
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CO2, когато е спрял или в движение.

Or. en

Обосновка

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.

Изменение 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „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 раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение I към Директива 
2007/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.
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Изменение 97
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „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 раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение I към Директива 
2007/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Изменение 98
Peter Liese

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "монитор за проследяване 
разхода на гориво" означава бордови
екран, който постоянно показва 
текущия разход на гориво в l/100 km и 
който трябва да бъде ясно видим за 
водача, докато той управлява 
превозното средствои който не може 
да се изключва.

Or. en



PE407.904v01-00 80/212 AM\728751BG.doc

BG

Обосновка

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and 
the emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close 
this discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This 
can encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in 
real life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, 
reduction of NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and 
powertrain.

Изменение 99
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "превозно средство с много ниски 
емисии на въглерод" е превозно 
средство с емисии, които са по-ниски 
от 50 g CO2/km, измерени съгласно 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
посочени като масата на CO2 в 
емисиите (комбинирано) в 
сертификата за съответствие.

Or. en

Обосновка

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In their initial production phases, these technologies will 
carry a very significant cost premium and these vehicles will be available in relatively low 
volume. To encourage continued investment in their rapid commercialisation, an interim 
system of legislative super-credits for ultra low carbon vehicles should form part of the 
proposed regulation.



AM\728751BG.doc 81/212 PE407.904v01-00

BG

Изменение 100
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "превозно средство, работещо 
със смесено с етанол гориво" означава 
превозно средство, така както е 
дефинирано в Регламент (ЕО) 
715/2007 и мерките за прилагането 
му.

Or. en

Обосновка

The Euro 5 Regulation already describes flex fuel ethanol vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Изменение 101
Karl-Heinz Florenz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво“  е превозно 
средство, така както е дефинирано в 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му.

Or. de

Обосновка

Bereits die Euro 5 Gesetzgebung beschreibt Fahrzeuge mit alternativem Antrieb als 
Fahrzeuge mit einem Treibstoffspeichersystem, das mit verschiedenen Mixturen von zwei oder 
mehr Treibstoffen (Biotreibstoffe) betrieben werden kann.
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Изменение 102
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво" означава 
превозно средство, така както е 
дефинирано в Регламент (ЕО) 
715/2007 и мерките за прилагането 
му.

Or. en

Изменение 103
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „екологични иновации“ означават 
всякакви мерки или технологични 
иновации, доказали приноса си за 
количественото намаляване на 
емисиите на въглероден диоксид, но 
които не са обхванати или взети под 
внимание в достатъчна степен в 
определенията на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, нито са обхванати в 
допълнителните мерки, посочени в 
член 1.

Or. sv

Обосновка

There are measures and solutions which help to reduce carbon dioxide emissions but which 
are not covered by Article 1 and which do not reveal themselves in the test cycle. If we are 
serious about our ambition of reducing carbon dioxide emissions, we must promote such 
innovations, and car manufacturers must be given an incentive to make progress. One 
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example of an eco-innovation could be energy-efficient bulbs: LEDs (light-emitting diodes) 
can be 20 times more efficient than traditional bulbs.

Изменение 104
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) „лимит на максималните 
специфични емисии“ означава за всеки 
нов лек пътнически автомобил, 
регистриран в Общността, 
максималните специфичните емисии 
CO2, позволени за този автомобил.

Or. en

Обосновка

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.

Изменение 105
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво" означава 
превозно средство, така както е 
дефинирано в Регламент (ЕО) 
715/2007 и мерките за прилагането 
му.

Or. en
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Обосновка

The Euro 5 Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Изменение 106
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „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 раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение I към Директива 
2007/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Изменение 107
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2- встъпителна част

Text proposed by the Commission Amendment

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

(еа) „свързани предприятия“ означава:
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Or. en

(Член 3, параграф2 се премества в член 3, параграф1, буква еж)

Обосновка

To merge paragraph 1 and 2 of Article 3 for clarity reasons.

Изменение 108
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 - буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) не се счита за свързано 
предприятие такова предприятие, за 
което Комисията, при поискване, 
вземе решение, че предприятието, 
отговарящо на критериите съгласно 
букви а) до д), не упражнява 
действителния контрол върху 
другото предприятие. 

Or. de

Обосновка

Aufgrund von nationalen Regelungen im Bereich des Gesellschaftsrechts oder des 
Mitbestimmungsrechts der Arbeitnehmerseite sind Konstellationen vorstellbar, dass trotz der 
Erfüllung der in Abs. 2 vorgesehenen Kriterien keine tatsächliche Kontrolle über das 
„andere“ Unternehmen besteht, insbesondere nicht hinsichtlich der für die Verordnung 
relevante Ausrichtung der PKW-Modellpalette..
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Изменение 109
Thomas Ulmer

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.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г., и за всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че средните специфични 
емисии на CO2 на 25% от 
автомобилния парк през 2012 г., 50% 
през 2013 г.,75% през 2014 г. и 100% от 
парка през 2015 г. и всяка следваща 
календарна година не превишават 
целите за специфичните емисии на 
автомобилния парк на производител, 
определени в съответствие с 
приложение I или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
при специализираност по член 9, 
съгласно тази дерогация.

За тази цел емисиите СО2, 
коригирани с цел да се отчете 
намалението им, постигнато чрез 
екологични иновации, се изравняват в 
продължение на три последователни 
години, както е предвидено в член 7.

Or. en

Обосновка

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Изменение 110
Kurt Joachim Lauk

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.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 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.

Or. de

Обосновка

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.

Изменение 111
Bogusław Sonik

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 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г., и за всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че средните специфични 
емисии на CO2 на 25% от 
автомобилния парк през 2012 г., 50% 
през 2013 г.,75% през 2014 г. и 100% от 
парка през 2015 г. и всяка следваща 
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производител е предоставена дерогация 
при специализираност по член 9, 
съгласно тази дерогация.

календарна година не превишават 
целите за специфичните емисии на 
автомобилния парк на производител, 
определени в съответствие с 
приложение I или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
при специализираност по член 9, 
съгласно тази дерогация. За тази цел 
емисиите СО2, коригирани с цел да се 
отчете намалението им, постигнато 
чрез екологични иновации, се 
изравняват в продължение на три 
последователни години, както е 
предвидено в член 7.

Or. en

Обосновка

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Изменение 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

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 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г. и всяка следваща 
календарна година, всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че през 2012 г. 25%, през 
2013 г. 50%, през 2014 г. 75% и през 
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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.

2015 г. и всяка следваща календарна 
година 100% от средните специфични 
емисии на CO2 не превишават целите 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.

Or. de

Обосновка

Eine angemessene Vorbereitungszeit und konstante Planungssicherheit sind zu 
berücksichtigen. Der Produktentwicklungsprozess von Neufahrzeugen dauert 5 - 7 Jahre, so 
dass sich Fahrzeuge, die 2012 auf den Markt kommen, bereits im 
Produktentwicklungsprozess befinden, bzw. diese bereits auf den Markt eingeführt werden.
Aufgrund derartiger technischer Beschaffungszwänge wird ein steigender Fahrzeuganteil 
vorgeschlagen, der die Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen des Herstellers erfüllen 
soll.

Изменение 113
Jens Holm

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.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г., и за всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфичните 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I.

Or. en
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Обосновка

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.

Изменение 114
Anders Wijkman

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.

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 
член 1, и целите за специфични 
емисии в приложение I, или когато на 
даден производител е предоставена 
дерогация при специализираност по 
член 9, съгласно тази дерогация.

Or. en

Обосновка

A reference should be made in this Article to the overall emission targets.

Изменение 115
Chris Davies

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 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007, and intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.

Изменение 116
Jorgo Chatzimarkakis

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.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 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.

Or. en

Обосновка

The targets should be set for 2015 onwards to respect the car manufacturers new passenger 
car development timeframe.
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Изменение 117
Pilar Ayuso

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.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година, всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че средните специфични 
емисии на CO2, изчислени въз основа на 
25 % от неговия автомобилен парк 
през 2012 г., 50 % – през 2013 г., 75 % –
през 2014 г., и 100 % – през 2015 г., 
както и през всяка следваща година,
не превишават целите за специфичните 
емисии за автомобилния парк на 
съответния производител, определени 
в съответствие с приложение I или, 
когато на даден производител е 
предоставена дерогация при 
специализираност по член 9, съгласно 
тази дерогация. За тази цел емисиите 
на CO2, коригирани въз основа на 
намаляването на тези емисии в 
резултат от иновативни екологични 
мерки, следва да бъдат изравнени за 
две последователни години съгласно 
член 7.

Or. es

Обосновка

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, 
or, by comparison with other sectors under the European emissions  trading scheme, EUR/t 
20 to 40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of 
energy-efficient transport to the tune of EUR/t 20.



AM\728751BG.doc 93/212 PE407.904v01-00

BG

Изменение 118
Marie-Noëlle Lienemann

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.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година, всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че през 2012 г. 25 %, през 
2013 г. 50 %, през 2014 г. 75 % и през 
2015 г. и следващите години 100% от 
техните средни специфични емисии на 
CO2 от техния автомобилен парк не 
превишават целите за специфичните 
емисии на 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.

За тази цел емисиите на СО2, 
преразгледани в зависимост от 
емисиите на СО2 , получени в 
резултат от екологичните иновации, 
се установяват за три 
последователни години съгласно 
член 7.

Or. fr

Обосновка

It is not realistic to expect a manufacturer to individually influence CO2 emissions each 
calendar year taking account of the unpredictable complexities of the European scene such as 
the uncertainties of the calendar and logistics, the differences in monitoring and unexpected 
changes in demand from customers, technical delays in the planned launches of new vehicle 
models and the overall economic situation in the various Member States. Eco-innovations 
improve CO2 performance more than the additional measures mentioned in Article 1 which 
do not appear in the test cycle.
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Изменение 119
Marie-Noëlle Lienemann

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.

За календарната година, започваща на1 
януари 2012 г., и за всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфичните 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I.

Or. en

Обосновка

There is no Обосновка for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of 
company that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new 
cars registered would drop out of the scope of the legislation.

Изменение 120
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 
1 януари 2020 г., и всяка следваща 
календарна година средните 
специфични емисии CO2 за леки 
пътнически автомобили се определят 
въз основа на прегледа по член 10, но в 
никакъв случай не могат да 
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превишават 80 g CO2/km.

Or. en

Обосновка

This amendment proposes a medium term (2020) target that is more ambitious than that 
agreed by Parliament on October 2007. This is in recognition of the very much more 
progressive stance now being taken by the industry and the pressure for change being exerted 
by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Изменение 121
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел емисиите СО2, 
коригирани с цел да се отчете 
намалението им, постигнато чрез 
екологични иновации, се изравняват в 
продължение на три последователни 
години, както е предвидено в член 7.

Or. en

Обосновка

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Изменение 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 4 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 
производителите на превозни 
средства с нулеви емисии отчитат в 
трикратен размер всяко от тези 
новорегистрирани превозни средства 
до 2015 г. включително.

Or. de

Обосновка

Für besonders innovative Fahrzeuge, die kein CO2-Ausstoss verursachen muss es einen 
Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.

Изменение 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 4 - алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 
производителите на превозни 
средства с ниски емисии умножават 
по едно и половина броя на тези 
новорегистрирани превозни средства 
до 2015 г. включително.

Or. de

Обосновка

Für besonders innovative Fahrzeuge, die sehr wenig CO2-Ausstoss verursachen muss es 
einen Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.
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Изменение 124
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и за всяка следваща 
година до годината, започваща на 1 
януари 2020 г. включително, всеки 
производител на леки пътнически 
автомобили гарантира, че неговите 
средни специфични емисии CO2 не 
превишават целта му за 
специфичните емисии, определена в 
съответствие с приложение I, 
параграф 1, и че на 1 януари 2020 г. 
достигат 80 g CO2/km .

Or. en

Обосновка

Binding long-term targets are needed to give car manufacturers the long-term perspective 
they need.

Изменение 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 4 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2015 г. включително, 
производителите на леки пътнически 
автомобили със специфични емисии 
на СО2, които са с 20 %, 30 %, 40 % и 
50% по-ниски от определените 
съгласно Приложение І, отчитат при 
изчисляването на средните 
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специфични емисии на CO2  всеки от 
тези новорегистрирани автомобили в 
двоен, троен, четворен и петорен 
размер, в зависимост от процента, с 
който емисиите са по-ниски от
определените цели.

Or. de

Обосновка

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden.
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein.
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Изменение 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 4 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2015 г. включително, 
производителите на леки пътнически 
автомобили със специфични емисии 
на СО2, които са с 50% по-ниски от 
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определените съгласно настоящия 
регламент, отчитат при
изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2  всеки от 
тези новорегистрирани автомобили в 
петорен размер, в съответствие с 
процента, с който емисиите са по-
ниски от определените цели.

Or. de

Обосновка

Ziel: Schaffung von Anreizen für Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr 
als die vorgegebenen Minderungsziele erreichen, ohne Wettbewerbsverzerrungen. Der 
Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten.

Изменение 127
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 
1 януари 2021 г. и за всяка следваща 
година до годината, започваща на 1 
януари 2025 г. включително, както и 
за всяка следваща година след това, 
всеки производител на леки 
пътнически автомобили гарантира, 
че неговите средни специфични 
емисии CO2 не превишават целта му 
за специфичните емисии, определена в 
съответствие с приложение I, 
параграф 1, и че на 1 януари 2025 г. 
достигат 60 g CO2/km .

Or. en
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Обосновка

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is available. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.

Изменение 128
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2016 г., 
националните органи отказват, на 
основание, свързано с емисиите или 
разхода на гориво, да предоставят 
типово одобрение на ЕО или 
национално типово одобрение за нови 
видове автомобили, които 
превишават с 50 процента целта за 
средните специфични емисии CO2, 
определена в съответствие с 
приложение I, параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.

Изменение 129
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Превозни средства със смесено гориво
С цел да се определи дали отделните 
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производители на леки пътнически 
автомобили спазват целите за 
специфични емисии, определени в член 
4, емисиите на CO2, посочени в 
сертификата за съответствие на 
всяко регистрирано в Европейския 
съюз превозно средство със смесено с 
етанол гориво, се намаляват с 
коефициент от 5% до максимум 8 g 
CO2/km, тъй като се отчитат по-
големите технологически 
възможности и възможностите за 
намаляване на емисии, свързани с 
употребата на две различни горива. 
Това намаление не се отнася за 
превозни средства с тегловна маса над 
2000 кг.
Този коефициент се увеличава до 20% 
и максимум 30 g CO2 /km, ако най-
малко 10% от станциите за 
зареждане в държавата-членка, 
където е регистрирано превозното 
средство, предлагат Е85, отговарящ 
на критериите за устойчивост на ЕС. 
Това намаление също не се отнася за 
превозни средства с тегловна маса над 
2000 кг.

Or. en

Обосновка

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is an 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive 
on a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together 
with the upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vechicle technology 
this is one of several ways to reduce CO2 emissions.
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Изменение 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Цели за специфичните емисии на 

„превозните средства, работещи с 
алтернативно гориво“

С цел да се определи дали отделните 
производители на леки пътнически 
автомобили спазват целите за 
специфични емисии, определени в член 
4, емисиите на CO2, посочени в 
сертификата за съответствие на 
всяко регистрирано в Европейския 
съюз „превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво“, така както е 
дефинирано в Регламент (ЕО) 
715/2007, се намаляват с коефициент 
от 5%, тъй като се отчитат по-
големите технологически 
възможности и възможностите за 
намаляване на емисии, свързани с 
употребата на две различни горива. 
Този коефициент се увеличава до 20%, 
ако най-малко 10% от станциите за 
зареждане в държавата-членка, 
където е регистрирано превозното 
средство, предлагат биогорива, 
отговарящи на критериите за 
устойчивост на ЕС.

Or. en

Обосновка

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
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redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Изменение 131
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Моторни превозни средства с много 

ниски емисии на въглерод
С цел да се определи дали отделните 
производители на леки пътнически 
автомобили спазват целите за 
специфични емисии, определени в член 
4, всяко превозно средство с много 
ниски емисии на въглерод,
регистрирано в Европейския съюз, 
участва в изчисляването на средните 
специфични емисии CO2 на 
производителя, умножено по 
коефициент, като това се 
преустановява поетапно в периода 
между 1 януари 2012 г. и годината, 
започваща на 1 януари 2016 г., както е 
посочено в приложение 1а.

Or. en

Обосновка

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In their initial production phases, these technologies will 
carry a very significant cost premium and these vehicles will be available in relatively low 
volume. To encourage continued investment in their rapid commercialisation, an interim 
system of legislative super-credits for ultra low carbon vehicles should form part of the 
proposed regulation.
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Изменение 132
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а 
Специфични емисии

С цел да се определи дали отделните 
производители на леки пътнически 
автомобили спазват целите за 
специфични емисии, определени в член 
4, емисиите на CO2, посочени в 
сертификата за съответствие на 
всяко регистрирано в Европейския 
съюз превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво, се намаляват с 
5%.

Or. en

Обосновка

Alternative fuels offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels 
basis. The vehicle fleet should therefore be adapted to enable the use of these fuels.

Изменение 133
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а 
Лимити за специфичните емисии

Считано от 1 януари 2012 г., 
националните органи отказват, на 
основание, свързано с емисиите или 
разхода на гориво, да предоставят 
типово одобрение на ЕО или 
национално типово одобрение за нови 
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видове автомобили, които 
превишават целта за средните 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I, с 
повече от 60 g CO2/km.

Or. en

Изменение 134
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Цели за специфичните емисии на 
превозните средства, работещи с 

алтернативно гориво
Когато се определя дали се спазват 
целите за специфични емисии за 
отделните автомобилни 
производители съгласно член 4, 
емисиите на СО2, посочени в 
сертификата за съответствие  на 
всяко регистрирано в ЕС превозно 
средство, работещо с алтернативно 
гориво, така както е дефинирано в 
Регламент (ЕО) № 715/2007, се 
намаляват с 5%, тъй като се 
отчитат по-големият технологичен 
потенциал и по-големият потенциал 
за намаляване на емисии, предлагани 
от системата на задвижване с два 
вида гориво. Този процент се 
увеличава на 20%, в случай че най-
малко 10% от всички бензиностанции 
в държавата-членка на ЕС, в която е 
регистрирано превозното средство, 
предлагат биогорива, отговарящи на 
критериите за устойчивост на ЕС.

Or. de
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Обосновка

Die Mineralölindustrie wird erst bei adäquater Nachfrage eine volle Infrastruktur für neue 
Treibstoffe einrichten. Um dieses Problem zu überwinden, statten die Automobilhersteller 
ihre Fahrzeuge mit einer Technologie aus, die mit jeder Kombination von Benzin und 
Biotreibstoff fahren kann, da sie das Mischungsverhältnis automatisch mit Hilfe eines Sensors 
erkennt. Diese zusätzliche technische Aussattung ermöglicht, daß das Fahrzeug während 
seines Lebesnzyklus (rd. 12 Jahre) mit Biotreibstoff betrieben werden kann, was zu 
signifikanten CO2-Reduktionen führen kann.

Изменение 135
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Цели за специфичните емисии на 
превозните средства, работещи с 

алтернативно гориво
С цел да се определи дали отделните 
производители на леки пътнически 
автомобили спазват целите за 
специфични емисии, определени в член 
4, емисиите на CO2, посочени в 
сертификата за съответствие на 
всяко регистрирано в Европейския 
съюз превозно средство, работещо с 
алтернативно гориво, така както е 
дефинирано в Регламент (ЕО) 
715/2007, се намаляват с коефициент 
от 5%, тъй като се отчитат по-
големите технологически 
възможности и възможностите за 
намаляване на емисии, свързани с 
употребата на биогорива, така както 
са дефинирани в .Регламент (ЕО) 
715/2007, отговарящи на критериите 
за устойчивост на ЕС. Този 
коефициент се увеличава линейно 
съобразно действителния разход на 
биогорива, отговарящи на 
критериите за устойчивост на ЕС, 
във всяка държава-членка. Когато в 
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дадена държава-членка 80% или 
повече от автомобилния парк с 
алтернативно гориво работи с 
биогориво, коефициентът ще се 
увеличи до максимум 20%.

Or. en

Обосновка

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Изменение 136
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1a (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 приложение 
І, параграф 2а.

Or. en

Обосновка

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles by setting threshold 
targets. In order to achieve these targets manufacturers should be allowed to form a pool.
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Изменение 137
Rebecca Harms

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 уведомление 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. В централния регистър се 
вписва, докладва и предоставя 
информация относно мониторинга и 
представянето както на отделни 
производители, така и на 
производители в групи.

Or. en

Изменение 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

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 годината, започваща на 1 януари 
2012 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.

Or. de

Обосновка

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden.
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Изменение 139
Bogusław Sonik

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. 
Данните следва да се предоставят на 
производителите.

Or. en

Обосновка

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Изменение 140
Martin Callanan

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. 
Данните следва да се предоставят на 
производителите.

Or. en
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Обосновка

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Изменение 141
Péter Olajos

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. 
Данните следва да се предоставят на 
производителите.

Or. en

Обосновка

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Изменение 142
Thomas Ulmer

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 

2. До 31 юли 2012 г. и всяко следващо 
полугодие държавата-членка определя и 
предава на Комисията информацията, 
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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.

удостоверена от правоспособен 
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.

Or. en

Обосновка

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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 143
Martin Callanan

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 28 февруари 2011 г. и всички 
следващи години държавата-членка 
определя и предава на Комисията 
информацията, удостоверена от 
правоспособен 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.

Or. en

Обосновка

The verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
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States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Изменение 144
Bogusław Sonik

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 правоспособен 
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.

Or. en

Обосновка

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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 145
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За годината, започваща на 1 януари 
2016 г. , и всички следващи години 
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държавата-членка определя и предава 
на Комисията информацията, 
посочена в част Б от приложение II, 
за предходната календарна година 
относно превозните средства с нулеви 
емисии, на базата на методологията 
за изчисляване на емисиите от 
парникови газове спрямо енергията за 
производство на гориво за превозни 
средства с нулеви емисии, посочена в 
параграф 4а. Данните се предават в 
съответствие с посочения в част В 
от приложение II формат.

Or. en

Обосновка

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels 
for zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Изменение 146
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4 - встъпителна 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 всяко 
следващо полугодие изчислява 
временно за всеки производител:

Or. en

Обосновка

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
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should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis.

Изменение 147
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Преди 1 януари 2010 г. Комисията 
разработва методология за 
изчисляване на емисиите от 
парникови газове спрямо енергията за 
производство на гориво за превозни 
средства с нулеви емисии, като 
използва средното количество енергия 
на държава-членка за производство на 
гориво за превозни средства с нулеви 
емисии, освен ако някой производител 
докаже, че количеството енергия, 
необходимо за производството на 
гориво за неговите превозни средства 
с нулеви емисии, е по-ниско от 
средното.

Or. en

Обосновка

Zero emission vehicles cause indirect GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. A methodology is needed to calculate these indirect 
emissions.
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Изменение 148
Bogusław Sonik

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 6 месеца 
след като са били уведомени за 
временното изчисление за 
календарната година 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 за 
цялата година.

Or. en

Обосновка

With the expansion of the EU to 27 Member States and with it the need for CO2 data 
verification, it is not viable for manufacturers, to notify the Commission of any errors in the 
data of the Member States within 2 months.

Изменение 149
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. По искане на производителя 
екологичните иновации се отчитат 
при изчисляването на средните 
емисии CO2 за този производител.

Искането включва:
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а) календарната година;

б) конкретните екологични иновации;

в) определение на превозните 
средства, оборудвани с тези 
екологични иновациии, както и

г) сертификат от независим 
квалифициран институт.

Комисията приема необходимите 
мерки за прилагане в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 12.

Or. en

Обосновка

This definition of how the useage and role of eco-innovations is required, since eco-
innovations can deliver a substantial contribution to the over-all emission cuttings.

Изменение 150
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. По искане на производителя 
екологичните иновации се отчитат 
при изчисляването на средните 
емисии CO2 за този производител.
Искането включва:
а) календарната година;
б) конкретните екологични иновации;
в) определение на превозните 
средства, оборудвани с тези 
екологични иновациии, както и
г) сертификат от независим 
квалифициран институт.
б. Комисията приема необходимите 
мерки за прилагане в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 12.

Or. en

Обосновка

A definition is required for those CO2-emissions reducing innovations that further improve 
CO2 performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not 
show in the test cycle. These eco-innvoations can deliver a substantial contribution to 
theenvironment, the driver and European society as a whole.

Изменение 151
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка календарна година считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

1. За всяка календарна година, считано 
от 2015 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

Or. en

Обосновка

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007.  Intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.
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Изменение 152
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка календарна година считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

1. За всяка календарна година, считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител, коригирани с цел да се 
отчете намалението им, постигнато 
чрез екологични иновации, и изравнени 
за период от три последователни 
години, превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или, при група, на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

Or. en

Обосновка

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Изменение 153
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка календарна година считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 

1. За всяка календарна година, считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител, коригирани с цел да се 
отчете намалението им, постигнато 
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Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

чрез екологични иновации, и изравнени 
за период от три последователни 
години, превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или, при група, на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

Or. en

Изменение 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка календарна година считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

1. За всяка календарна година, считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител, коригирани с цел да се 
отчете намалението им, постигнато 
чрез екологични иновации, и изравнени 
за период от две последователни 
години, превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или, при група, на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

Or. en

Обосновка

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calender year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different Member States. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Изменение 155
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка календарна година считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

1. За всяка календарна година, считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител, коригирани с цел да се 
отчете намалението им, постигнато 
чрез екологични иновации, и изравнени 
за период от три последователни 
години, превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или, при група, на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

Or. en

Обосновка

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Изменение 156
Peter Liese

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка календарна година считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 

1. За всяка календарна година считано 
от 2013 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
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или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

Or. de

Обосновка

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Изменение 157
Kurt Joachim Lauk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка календарна година считано 
от 2012 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

1. За всяка календарна година считано 
от 2015 г., през която средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител превишават целите му за 
специфичните емисии за същата година, 
Комисията начислява на производителя 
или при група на ръководителя на 
групата премии за свръхемисии.

Or. de

Обосновка

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität.
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Изменение 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

където:

Свръхемисиите х броя нови леки 
пътнически автомобили с емисии над 
130 g CO2/km плюс 50 % от броя на 
новите леки пътнически автомобили 
с емисии от или по-малко от 130 g 
CO2/km х премията за свръхемисии, 
предвидена по параграф 3.

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

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

Or. fr

Обосновка

A 60% gradient is a steep one and will cause social injustice in the way in which the 
regulatory burden is borne, as some manufacturers will be assigned individual targets < 130g 
CO2/km. An adjustment to the penalties would make it possible to respect the 'polluter pays' 
principle and would correct this injustice by reducing the level of penalties imposed on 
vehicles which already comply with the general target of 130g.
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Изменение 159
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

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.

Където:

Свръхемисиите х броя нови превозни 
средства, чиито средни стойности не 
спазват целите за специфичните 
емисии на производителя х премията 
за свръхемисии, предвидена по 
параграф 3.

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

„Свръхемисии“ означава положителния 
брой грама на километър, с който 
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 превозни средства, чиито 
средни стойности не спазват целите 
за специфичните емисии на 
производителя“ е броят нови 
превозни средства, произведени от 
производителя и регистрирани през 
въпросната година, чиито емисии 
превишават лимит, определен така 
че средните емисии от всички 
превозни средства, регистрирани от 
производителя с емисии под този 
лимит, съответстват на 
специфичната цел на производителя.

Or. fr

Обосновка

The penalties for excessive emissions do not comply with the fundamental principle 'the 
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polluter pays': it is not acceptable that they should be applied to all vehicles irrespective of 
their emission level. The application of this principle requires a recognition of conformity for 
all volumes whose mean complies with the specific emission level of the manufacturer in 
question. This will give the manufacturer an incentive to place on the market as quickly as 
possible the maximum number of vehicles which accord with their own specific emission 
target.

Изменение 160
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

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.
където:

Свръхемисиите х броя нови леки 
пътнически автомобили с емисии над 
130 г. CO2/km х премията за 
свръхемисии, предвидена по параграф 3.

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

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

Or. fr

Обосновка

A 60% gradient is a steep one and will cause social injustice in the way in which the 
regulatory burden is borne, as some manufacturers will be assigned individual targets < 130g 
CO2/km. An adjustment to the penalties would make it possible to respect the 'polluter pays' 
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principle and would correct this injustice by reducing the level of penalties imposed on 
vehicles which already comply with the general target of 130g.

Изменение 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

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.

където:

Свръхемисиите х броя нови пътнически 
автомобили, чиито средни стойности 
не спазват целите за специфичните 
емисии на производителя х премията 
за свръхемисии, предвидена по 
параграф 3.

Където:

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

„Свръхемисии“ означава положителния 
брой грама на километър, с който 
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, чиито средни стойности 
не спазват целите за специфичните 
емисии на производителя“ е броят на 
новите леки пътнически автомобили на 
даден производител, които са 
регистрирани през тази година, чиито 
емисии превишават даден лимит, 
като средните емисии от всички 
превозни средства, регистрирани от 
производителя с емисии под този 
лимит, съответстват на 
специфичната цел на производителя.

Or. it
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Обосновка

The proposed premiums fail to comply with the fundamental 'polluter pays' principle: it is 
unacceptable for them to apply to all vehicles irrespective of their emission levels. The 
application of this principle requires a recognition of conformity for the volumes whose 
average complies with the specific emission level of the manufacturer in question. This will 
give the manufacturer an incentive steadily to increase the number of low-emissions vehicles 
placed on the market.

Изменение 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

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.

където:

Свръхемисиите х броя нови пътнически 
автомобили, чиито средни стойности 
не спазват целите за специфичните 
емисии на производителя х премията 
за свръхемисии, предвидена по 
параграф 3.

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

„Свръхемисии“ означава положителния 
брой грама на километър, с който 
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, чиито средни стойности 
не спазват целите за специфичните 
емисии на производителя“ е броят на 
новите леки пътнически автомобили на 
даден производител, които са 
регистрирани през тази година, чиито 
емисии превишават даден лимит, 
като средните емисии от всички 
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превозни средства, регистрирани от 
производителя с емисии под този 
лимит, съответстват на 
специфичната цел на производителя.

Or. it

Обосновка

The proposed premiums fail to comply with the fundamental 'polluter pays' principle: it is 
unacceptable for them to apply to all vehicles irrespective of their emission levels. The 
application of this principle requires a recognition of conformity for the volumes whose 
average complies with the specific emission level of the manufacturer in question. This will 
give the manufacturer an incentive steadily to increase the number of low-emissions vehicles 
placed on the market.

Изменение 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Свръхемисиите х броя нови леки 
пътнически автомобили с емисии над 
130 g CO2/km плюс 50 % от броя на 
новите леки пътнически автомобили 
с емисии от 130 g CO2/km или по-
малко х премията за свръхемисии, 
предвидена по параграф 3.

Or. en

Обосновка

A modulation of penalties would put the “polluter pays” principle back into practice. The 
proposed system would lead to the diffusion of more low emitting cars, to ensure the 
continued renewal of the car fleet and thus attain the global objective of reducing total CO2 
emissions.
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Изменение 164
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е:
а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г.

а) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г.

б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г., както и

б) същата сума плюс допълнителни 
50% за всяка от следващите години.

в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г., както и
г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години.

Or. en

Обосновка

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.

Изменение 165
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е подобна 
на премиите, плащани в други 
сектори в съответствие с 
Европейската схема за търговия с 
емисии (ЕСТЕ).
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а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г.
б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г., както и
в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г., както и
г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години.

Or. en

Обосновка

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening 
its competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, 
whereas a comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS 
penalty price: 100 €/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy 
efficient road transport vehicles:   20€/t.

Изменение 166
Peter Liese

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е:
а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г. ;

а) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г. ;

б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г. ;

б) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. , както и

в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. , както и

в) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. ;

г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години .

Or. de
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Обосновка

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Изменение 167
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е 95 евро за 
свръхемисиите след 2012 г.

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 .

Or. de

Обосновка

Es darf nur ein phase-in geben. Das phase-in über die Flotte gibt den Herstellern die 
Flexibilität sich dem Durchschnittswert an CO2 Emissionen anzupassen. Sollten die 
Hersteller den Durchschnitt nicht einhalten können, sollen sie ab 2012 95 Euro pro Gramm 
Emissionsüberschreitung zahlen.



AM\728751BG.doc 131/212 PE407.904v01-00

BG

Изменение 168
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии съгласно 
член 1 е:

а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г. ;

а) 10 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г. ;

б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г.: ;

б) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г. ;

в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. , както и

в) 30 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. ;

г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години .

г) 40 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години .

Or. de

Обосновка

Die vorgeschlagenen Abgaben von 100-475 €/t Tonne CO2 liegen erheblich höher als 
vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem Emissionshandelssystem der EU. Eine solche 
einseitige Benachteiligung der Pkw-Hersteller und ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und 
wirtschaftlich ineffizient. Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der 
Industrie erheblich schwächen. Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, 
da die offizielle deutsche Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen 
Sprachversionen nicht auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.

Изменение 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии съгласно 
член 1 е:

а) 20 евро за свръхемисиите през а) 10 евро за свръхемисиите през 
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календарната 2012 г. ; календарната 2012 г. ;
б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г.: ;

б) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г. ;

в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. , както и

в) 30 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. ;

г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години .

г) 40 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години .

Or. de

Обосновка

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
Pkw-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient.
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen.
Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, da die offizielle deutsche 
Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen Sprachversionen nicht 
auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.

Изменение 170
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии, свързана 
със свръхемисиите през календарната 
2012 г. и следващите години, е 
определена на 150 евро.

а) 20 евро за свръхемисиите през
календарната 2012 г.;
б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г., както и
в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г., както и
г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
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години.

Or. en

Обосновка

To ensure compliance, penalties must be set a level that is high enough and the full level must 
apply as of 2012. Delaying the penalties would only postpone an efficient functioning of the 
regime.

Изменение 171
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии, свързана 
със свръхемисиите от 2015 г. 
нататък, е определена на 40 евро.

а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г.;
б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г., както и
в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г., както и
г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposed premiums of between 100 and 475 euros per tonne of CO2 are 
much higher than comparable CO2 certificate prices in the EU emissions trading system. 
Putting car manufacturers and their customers at an unfair disadvantage in this way is not 
justified and is economically inefficient. The proposed penalties would significantly weaken 
the industry’s capacity for innovation.
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Изменение 172
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии, свързана 
със свръхемисиите през календарната 
2012 г. и следващите календарни 
години, е определена на 150 евро.

а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г.;
б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г., както и
в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г., както и
г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години.

Or. en

Обосновка

The excess emission premium should relatively high in order to ensure that all manufacturers 
comply with their targets. The Commission’s impact assessment states “ … achieving a 
deterrent effect across the board would require basing premium levels on the upper range of 
the marginal abatement costs (150 €/gram) for certain manufacturers.”

Изменение 173
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е подобна 
на премиите, плащани в други 
сектори в съответствие с 
Европейската схема за търговия с 
емисии (ЕСТЕ), и не превишава 20 
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евро на грам.
а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г.;
б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г., както и
в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г., както и
г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години.

Or. en

Обосновка

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening 
its competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, 
whereas a comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS 
penalty price: 100 €/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy 
efficient road transport vehicles: 20€/t.

Изменение 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е подобна 
на премиите, определени за други 
отрасли в съответствие със схемата 
на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), в 
размер на 20 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 
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календарната 2015 г. и следващите 
години.

Or. it

Обосновка

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums 
payable from 2012 (EUR 100/tonne) under the EU Emission Trading Scheme (ETS). EUR 95 
per gram per kilometre is in fact equivalent to EUR 475 per tonne of CO2. The premium for 
the motor vehicle sector should be brought into line with the premiums for the sectors coming 
under the ETS, which stand at € 20 per g/km of CO2 (equivalent to € 100 per tonne)).

Изменение 175
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е подобна 
на премиите, дължими в други 
сектори в контекста на схемата на 
ЕС за търговия с емисии.

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.

Or. es

Обосновка

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, 
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or, by comparison with other sectors within the European emissions  trading system, EUR/t 
20 to 40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of 
energy-efficient transport to the tune of EUR/t 20.

Изменение 176
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е подобна 
на премиите, определени за 
промишлените отрасли в държавите-
членки в съответствие със схемата 
на ЕС за търговия с емисии.

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.

Or. pl

Обосновка

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums 
payable from 2012 (EUR 100/tonne) under the EU Emission Trading Scheme (ETS). EUR 95 
per gram per kilometre is, in fact, equivalent to EUR 475 per tonne of CO2. The premium for 
the motor vehicle sector should be brought into line with the premiums for the sectors coming 
under the ETS.
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Изменение 177
Kurt Joachim Lauk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии е:
а) 20 евро за свръхемисиите през 
календарната 2012 г. ;

а) за свръхемисиите през календарната 
2012 г.: равна на цената, на която 
СО2 се търгува на борсата, но не 
повече от 10 евро;

б) 35 евро за свръхемисиите през 
календарната 2013 г.: ;

б) за свръхемисиите през календарната 
2013 г.: равна на цената, на която 
СО2 се търгува на борсата, но не 
повече от 20 евро;

в) 60 евро за свръхемисиите през 
календарната 2014 г. , както и

в) за свръхемисиите през календарната 
2014 г.: равна на цената, на която 
СО2 се търгува на борсата, но не 
повече от 30 евро; както и

г) 95 евро за свръхемисиите през 
календарната 2015 г. и следващите 
години .

г) за свръхемисиите през календарната
2015 г.: равна на цената, на която 
СО2 се търгува на борсата, но не 
повече от 40 евро.

Or. de

Обосновка

Die Abgaben sollten sich an vergleichbaren Zertifikatspreisen nach dem EU-
Emissionshandelssystem orientieren, da andernfalls eine Diskriminierung der 
Automobilhersteller vorläge. Um der wirtschaftlichen Realität Rechnung zu tragen sollten die 
Abgaben außerdem auf dem an der Börse gehandelten Preis beruhen.

Изменение 178
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По отношение на свръхемисиите 
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през календарната 2020 г. и 
следващите години Комисията 
предлага премия за свръхемисии, 
която е най-малко 10% по-висока от 
предвижданите пределни разходи за 
достигане на средните емисии CO2, 
посочени в член 1 и приложение І.

Or. en

Обосновка

It is important to inform the industry that new penalties will be applied from 2020 in order to 
ensure that the target set for that year is achieved.

Изменение 179
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Размерите на премиите за 
свръхемисии се преразпределят на 
производителите или, при група, на 
ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии СО2 са 
по-ниски от целта, и пропорционално 
на прогнозните реализирани общи 
икономии.

Or. en

Обосновка

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.
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Изменение 180
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Сумите на премиите за свръхемисии 
се считат за приход в бюджета на 
Европейския съюз и се използват за 
подкрепа за устойчиви форми на 
транспорт, включително 
инфраструктура за обществения 
транспорт и колоезденето.

Or. en

Обосновка

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development 
of sustainable transport methods.

Изменение 181
Martin Callanan

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Сумите от премиите за свръхемисии 
се използват за създаване на 
специален фонд за 
научноизследователска и развойна 
дейност в областта на енергийната 
ефективност на пътните превозни 
средства, включително 
алтернативни електрически влакове.

Or. en

Обосновка

So as to promote innovation and contribute to achieving EU environmental objectives, the 
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funds collected from the present regulation should reinvested in R & D in the area of CO2 
mitigation from the road transport sector.

Изменение 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Сумите от премиите за свръхемисии 
се превеждат във фонд, чиито 
приходи трябва да се използват за 
намаляване на емисиите на СО2 в 
пътния транспорт и за извършване 
на изследвания в областта на нови, 
енергийно ефективни технологии.

Or. de

Обосновка

Um technologische Innovation zu fördern, sollten mögliche Abgaben in einen spezifischen 
Fonds fließen, um Forschung und Entwicklung energieeffizienter Technologien und 
Maßnahmen zur Vermeidung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr  zu unterstützen.

Изменение 183
Kurt Joachim Lauk

Предложение за регламент
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Система от бонуси

1. Производителят получава бонус 
точки, в случай че през 2012 г. повече 
от една четвърт, през 2013 г. повече 
от половината, през 2014 г. повече от 
три четвърти от общия парк 
постигат целта.
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2. Бонус точките се изчисляват по 
същия начин, както премиите за 
свръхемисии съгласно член 7, при 
което една бонус точка съответства 
на едно евро.
3. Считано от 2012 г., получаваните 
бонус точки се приспадат от глоби, 
които евентуално ще бъдат 
начислени по-късно съгласно член 7. 
4. Комисията определя метода за 
изчисляване и приспадане на бонус 
точките.

Or. de

Обосновка

Aufgrund der Entwicklungszeiten für neue Modelle und Technologien von mindestens 5 bis 7 
Jahren ist eine stufenweise Einführung des Zielwerts sinnvoll. Hersteller, deren Anteil an der 
Gesamtflotte, der unterhalb des Zielwerts liegt, größer als gefordert ist, sollten positiven 
Anreiz und Belohnung für die erfolgreich ergriffenen CO2-reduzierenden Maßnahmen 
Bonuspunkte gutgeschrieben bekommen, die mit eventuell später anfallenden Strafzahlungen 
verrechnet werden können.

Изменение 184
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публикуване на резултатите на 
производителите при изпълнението на 

разпоредбите

Публикуване на резултатите на 
производителите при изпълнението на 
разпоредбите: ("похвали и критики")

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

1. До 31 октомври 2010 г. и всяка 
следваща година Комисията публикува 
списък, в който за всеки производител 
се посочва:

а) неговата цел за специфичните
емисии през предходната календарна 
година;

а) неговите средни специфични емисии 
на CO2 през предходната календарна 
година, както и

б) неговите средни специфични б) средните специфични емисии на CO2
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емисии на CO2 през предходната 
календарна година;

за всички нови леки пътнически 
автомобили в Общността през 
предходната календарна година.

в) разликата между неговите средни 
специфични емисии на CO2 през 
предходната календарна година и 
целта му за специфичните емисии 
през тази година; както и
г) средните специфични емисии на CO2 
за всички нови леки пътнически 
автомобили в Общността през 
предходната календарна година.

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. От 31 октомври 2016 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.

Or. en

Обосновка

From 2010 already, consumers should be able to access lists recording the performances of 
each car manufacturers, so as to help them make inform choices and to put pressure on car 
manufacturers to step up their efforts.

Изменение 185
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 - встъпителна 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 31 октомври 2013 г. и всяка 
следваща година Комисията публикува 
списък, в който за всеки производител 
се посочва:

Or. en
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Обосновка

Publication should go in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the publication should not 
start before 2013.

Изменение 186
Bogusław Sonik

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

Or. en

Обосновка

Duplication of Article 8, paragraph 1; clarity reasons.

Изменение 187
Kurt Joachim Lauk

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. От 31 октомври 2016 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.

Or. de
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Обосновка

Aufgrund der Entwicklungs- und Produktionszyklen der Automobilindustrie von  fünf bis 
sieben Jahren kann ein Zielwert erst ab 2015 verbindlich festgeschrieben werden. Ein 
früherer Zeitpunkt entspräche nicht der wirtschaftlichen Realität. Entsprechend dieser 
nötigen Verschiebung des Einführungsdatums muss auch die Veröffentlichung der Daten 
angepasst werden.

Изменение 188
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Дерогация при специализираност за 

някои малки по обем независими 
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:
(a) носи отговорност за по-малко от 
10 000 нови леки пътнически 
автомобили, регистрирани в 
Общността през календарната 
година; and
(b) не е свързан с друг производител.
2. Искането за дерогация при 
специализираност по параграф 1 
може да се отнася за не повече от 
пет календарни години. Искането се 
адресира до Комисията и включва:
(a) наименование и лице за контакти 
на производителя;
б)доказателства, че производителят 
отговаря на условията за 
кандидатстване за дерогацията при 
специализираност по параграф 1;
в) подробни данни за леките 
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пътнически автомобили, които той 
произвежда, включително тяхната 
маса и специфични емисии на CO2; 
както и
г) цел за специфичните емисии, 
съответстваща на неговия 
потенциал за намаляване на 
емисиите, включително 
технологичния потенциал за 
намаляване на специфичните му 
емисии на CO2.
3. Когато Комисията счита, че 
производителят отговаря на 
условията за кандидатстване за 
дерогацията при специализираност по 
параграф 1 и намира, че целта за 
специфичните емисии на CO2, 
предложена от него съответства в 
достатъчна степен на потенциала му 
за намаляване на емисиите, 
включително технологичния 
потенциал за намаляване на 
специфичните му емисии на CO2, тя 
предоставя дерогация на 
производителя. Дерогацията влиза в 
сила от 1 януари през годината, 
следваща тази, през която е 
направено искането.
4. Производител, който е получил 
дерогация при специализираност 
съгласно настоящия член, уведомява 
незабавно Комисията за всяка 
промяна, която оказва влияние или 
може да окаже влияние върху 
способността му да отговаря на 
условията за дерогация.
5. Когато Комисията счита, въз 
основа на уведомление по параграф 4 
или по друга причина, че даден 
производител вече не отговаря на 
условията за получаване на дерогация, 
тя отменя дерогацията, считано от 
1 януари през следващата календарна 
година и уведомява производителя.
6. Когато Комисията счита, че 
производителят не изпълнява 
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програмата за намаляване на 
емисиите, която е изложена в 
искането му за дерогация, тя може да 
отмени дерогацията.
7. Комисията може да приеме 
подробни разпоредби за прилагането 
на параграфи от 1 до 6, включително 
за тълкуването на критериите за 
получаване на дерогацията, 
съдържанието на исканията и 
съдържанието и оценката на 
програмите за намаляване на 
специфичните емисии на CO2.
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 
12, параграф 3.

Or. en

Обосновка

There is no Обосновка for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of 
company that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new 
cars registered would drop out of the scope of the legislation.

Изменение 189
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Дерогация при специализираност за 

някои малки по обем независими 
производители

1. Искане за дерогация по отношение 
на целта за специфичните емисии, 
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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
б) не е свързан с друг производител.
2. Искането за дерогация при 
специализираност по параграф 1 
може да се отнася за не повече от 
пет календарни години. Искането се 
адресира до Комисията и включва:
а) наименование и лице за контакти 
на производителя;
б) доказателства, че производителят 
отговаря на условията за 
кандидатстване за дерогацията при 
специализираност по параграф 1;
в) подробни данни за леките 
пътнически автомобили, които той 
произвежда, включително тяхната 
маса и специфични емисии на CO2; 
както и
г) цел за специфичните емисии, 
съответстваща на неговия 
потенциал за намаляване на 
емисиите, включително 
технологичния потенциал за 
намаляване на специфичните му 
емисии на CO2.
3. Когато Комисията счита, че 
производителят отговаря на 
условията за кандидатстване за 
дерогацията при специализираност по 
параграф 1 и намира, че целта за 
специфичните емисии на CO2, 
предложена от него съответства в 
достатъчна степен на потенциала му 
за намаляване на емисиите, 
включително технологичния 
потенциал за намаляване на 
специфичните му емисии на CO2, тя 
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предоставя дерогация на 
производителя. Дерогацията влиза в 
сила от 1 януари през годината, 
следваща тази, през която е 
направено искането.
4. Производител, който е получил 
дерогация при специализираност 
съгласно настоящия член, уведомява 
незабавно Комисията за всяка 
промяна, която оказва влияние или 
може да окаже влияние върху 
способността му да отговаря на 
условията за дерогация.
5. Когато Комисията счита, въз 
основа на уведомление по параграф 4 
или по друга причина, че даден 
производител вече не отговаря на 
условията за получаване на дерогация, 
тя отменя дерогацията, считано от 
1 януари през следващата календарна 
година и уведомява производителя.
6. Когато Комисията счита, че 
производителят не изпълнява 
програмата за намаляване на 
емисиите, която е изложена в 
искането му за дерогация, тя може да 
отмени дерогацията.
7. Комисията може да приеме 
подробни разпоредби за прилагането 
на параграфи от 1 до 6, включително 
за тълкуването на критериите за 
получаване на дерогацията, 
съдържанието на исканията и 
съдържанието и оценката на 
програмите за намаляване на 
специфичните емисии на CO2.
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 
12, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.

Изменение 190
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Заявление 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) носи отговорност за по-малко от 10 
000 нови 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 на 
автомобили или
ба) притежава свързани предприятия, 
които в своята съвкупност носят 
отговорност за по-малко от 10 000 
нови леки пътнически автомобили, 
регистрирани в Общността през 
всяка календарна година.

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies and simplifies the scope of the derogation while remaining strictly 
below the 10,000 threshold. There may be cases where two connected manufacturers register 
fewer than 10,000 new passenger cars. They should be considered as unconnected.
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Изменение 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогация при специализираност за 
някои малки по обем независими
производители

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

б) не е свързан с друг производител. б) носи отговорност за пътнически 
автомобили в категория със 
специфични характеристики, които 
възпрепятстват изпълнението на 
целта.

Or. it

Обосновка

This exemption is required for all specialised manufacturers (0.2% of the total, involving 
fewer than 30 000 cars with a low mileage and only marginal total CO2 emissions), who are 
incapable of securing reductions of at least 60% in accordance with Annex 1.  With a view to 
avoiding unwarranted distortions of competition, the exemption should apply to all 
manufacturers (whether 'connected' to another manufacturer or not) competing on the same 
market segment. Otherwise, 'connected' manufacturers would have a major adverse impact on 
the pool manager.
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Изменение 192
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) носи отговорност за по-малко от 1 000
нови леки пътнически автомобили, 
регистрирани в Общността през 
календарната година, както и

Or. en

Обосновка

The derogation clause should be limited to a minimum for environmental reasons and in 
order to avoid unequal treatment between manufacturers of different sizes. Moreover, the 
threshould should be lowered from 10 000 to 1000 new passenger cars to take into 
consideration Annex XII, Part 2, Point 1 of the Directive 2007/46/CE.

Изменение 193
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) носи отговорност за по-малко от 0.1% 
от новите леки пътнически 
автомобили, регистрирани в Общността 
през календарната година;

Or. de

Обосновка

Es sollten Regelungen geschaffen werden, die sich dynamisch an die Marktentwicklung 
anpassen.
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Изменение 194
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) носи отговорност за по-малко от 0.1% 
от новите регистрации на леки
пътнически автомобили в Общността 
през календарната година;

Or. de

Изменение 195
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При поискване, Комисията дава на 
производителите на специфични 
модели, чиито нови регистрации не 
превишават общо 1% от общия брой 
на годишните регистрации на нови 
леки пътнически автомобили в целия 
ЕС, разрешение за алтернативна цел, 
която предвижда намаляване на 
техните средни специфични емисии с 
25% спрямо 2008 г. вместо 
изчислените съгласно приложение І 
цели за специфични емисии. 

Or. de

Обосновка

Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die besondere Situation der Hersteller, die 
lediglich spezifische Modelle anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach 
Artikel 9 Absatz 1a und b zu fallen. Eine alternative Zielvorgabe verpflichtet die Hersteller 
mindestens gleich große Anstrengungen zu unternehmen wie Flottenhersteller, gibt ihnen 
aber gleichzeitig faire Bedingungen auf der Grundlage des Basisjahrs 2008.
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Изменение 196
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) цел за специфичните емисии, 
съответстваща на неговия потенциал за 
намаляване на емисиите, 
включително технологичния 
потенциал за намаляване на 
специфичните му емисии на CO2.

г) цел за специфичните емисии, 
съответстваща на техническите 
възможности на този производител, 
финансовите му средства и 
примерния му потенциал за 
намаляване на емисиите в сравнение с 
преките му конкуренти.

Or. en

Обосновка

This amendment defines the criteria from which to determine and assess the individual targets 
in order to provide greater legal certainty and predictability while encouraging emissions 
reductions.

Изменение 197
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията счита, че 
производителят отговаря на условията 
за кандидатстване за дерогацията при 
специализираност по параграф 1 и 
намира, че целта за специфичните 
емисии на CO2, предложена от него 
съответства в достатъчна степен на 
потенциала му за намаляване на 
емисиите, включително 
технологичния потенциал за 
намаляване на специфичните му 
емисии на CO2, тя предоставя 

3. Когато Комисията счита, че 
производителят отговаря на условията 
за кандидатстване за дерогацията по 
параграф 1 и е удовлетворена от целта 
за специфичните емисии на CO2, 
предложена от него, тя предоставя 
дерогация на производителя. Когато 
взема това решение, Комисията 
отчита критериите , посочени в 
параграф 2, буква г. Дерогацията влиза 
в сила от 1 януари през годината, 
следваща тази, през която е направено 
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дерогация на производителя. 
Дерогацията влиза в сила от 1 януари 
през годината, следваща тази, през 
която е направено искането.

искането.

Or. en

Обосновка

This amendment is necessary for reasons of consistency with the amendment to Article 9, 
paragraph 2, point (d).

Изменение 198
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията счита, че 
производителят не изпълнява 
програмата за намаляване на емисиите, 
която е изложена в искането му за 
дерогация, тя може да отмени 
дерогацията.

6. Когато Комисията счита, че 
производителят не изпълнява 
програмата за намаляване на емисиите, 
която е изложена в искането му за 
дерогация, тя може да наложи на 
производителя премия за 
свръхемисии, както е посочено в член 
7.

Or. en

Обосновка

If a manufacturer exceeds its emissions target set out in its application for a derogation, a 
revocation of the derogation would be a disproportionate measure. Instead, the same excess 
emissions premium system as it is foreseen for mass manufacturers should be applied to that 
manufacturer. This aligns the process for small manufacturers more closely to that for mass 
manufacturers.
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Изменение 199
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Заявленията за дерогация заедно с 
подкрепящата ги информация, както 
и всяко уведомление по параграф 4, 
всяко анулиране по параграф 5 или 6, 
или мерки по параграф 7 се 
предоставят на обществеността.

Or. en

Изменение 200
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 7 a (нов)

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 1,5 % от европейския пазар, 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 1,5 % от европейския 
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пазар.
Свързани предприятия могат да 
поискат от Комисията определянето 
на алтернативна цел за намаление с 
25 % на техните общи 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 с всяко друго свързано 
предприятие, попада в диапазона 
между стойността, определена в 
параграф 1, и 1,5 % от европейския 
пазар.

Or. de

Обосновка

Mit der Vorgabe die Emissionen um 25% zu senken wird den Herstellern spezifischer Modelle 
eine stärkere Anstrengung abverlangt als den Flottenherstellern. Trotzdem bleiben sie 
lebensfähig. Die besondere Situation der Hersteller, die lediglich spezifische Modelle 
anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach Art. 9 Abs. 1 zu fallen, ist im 
bisherigen Kommissionsvorschlag nicht ausreichend geregelt. Pooling hilft diesen 
Herstellern nicht, da sie dann der Konkurrenz Einblick in die Planungen der kommenden 
Jahre gewähren müssten.

Изменение 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Един производител може да 
подаде заявление до Комисията за 
разрешение за алтернативна цел, 
представляваща 25%-но намаление на 
средните му специфични емисии за 
2006 г., вместо целта за специфични 
емисии, посочена в приложение І, при 
условие че:
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а) не притежава свързани 
предприятия и носи отговорност за 
между 10 000 и 300000 нови леки 
пътнически автомобила, 
регистрирани в Общността за 
календарна година, или
б) притежава свързани предприятия, 
които в своята съвкупност носят 
отговорност за между 10 000 и 300000 
нови леки пътнически автомобила, 
регистрирани в Общността за 
календарна година;
Свързаните предприятия могат да 
подадат заявление до Комисията за 
разрешение за алтернативна цел, 
представляваща 25%-но намаление на 
средните им обединени специфични 
емисии за 2006 г., вместо средните им 
цели за специфични емисии, посочени 
в приложение І, при условие че тези
свързани предприятия, заедно с 
всички други свързани предприятия 
носят отговорност за между 10000 и 
300000 нови пътнически автомобила, 
регистрирани в Общността за 
календарна година.

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal gives niche manufacturers (who make a narrow range of cars) 
targets that are unachievable and much tougher than their direct competitors. Their 
competitors, who either sell a wider range of cars or are part of a group, are not required to 
make the same level of effort even though they sell cars with similar CO2 emissions. The 
amendment allows niche manufacturers to choose a 25% minimum target. This is a very 
significant reduction in CO2 emissions compared to the industry average of 19%, and 
therefore results in a negligible impact on the environmental outcome.
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Изменение 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Екологични иновации

1. Комитетът, създаден съгласно член 
12 от настоящия регламент, взема 
решение относно искания за 
признаване на екологични иновации, 
включително намалението на 
емисиите на СО2 в резултат от 
дадена технология.
2. Производители по смисъла на член 
3 или поддоставчици, които 
произвеждат технология, могат да 
подават заявления за признаване на 
екологични иновации. Тези искания 
трябва да съдържат информация, 
потвърдена със сертификат от 
независима институция, относно 
намалението на емисиите на СО2 
чрез тази технология. Техническите 
служби съгласно член 41 от 
Директива 2007/46/ЕО могат да 
извършват дейност като 
сертифициращи независими 
институции.
3. Във връзка с прегледа на настоящия 
регламент екологичните иновации 
получават кредити за СО2 за 
включването им като стандартно 
оборудване в типовете превозни 
средства или техните версии.
Общият размер на кредитите за 
екологични иновации на даден 
производител не надвишава 10% от 
целта, изчислена за производителя 
съгласно Приложение І.
4. Независимо от това, работата по 
преразглеждане на цикъла на 
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изпитвания, едновременно с 
приспадането на екологични 
иновации, трябва да продължи, с цел 
потенциалът им за намаление на СО2 
да бъде отразен дългосрочно в цикъла 
на изпитвания.
5. При преразглеждане на 
директивата съгласно член 1, 
Комисията представя, в рамките на 
оценката на въздействието, 
всеобхватна оценка на постигнатите 
чрез екологичните иновации 
намаления на емисиите на СО2, с цел 
да се гарантира, че в следващите 
години всички мерки за намаление на 
емисиите на СО2 се вземат предвид в 
подходяща степен, когато се прави 
оценка дали производителите са 
постигнали целта си.
6. Комитетът, създаден съгласно член 
12 от настоящия регламент, 
проверява дали искането за 
признаване на екологични иновации е 
пълно и взема решение в срок от три 
месеца след подаване на документите, 
свързани с искането, относно 
приспадането на екологичните 
иновации. Комисията представя в 
тази връзка предложение на 
комитета.
Заявителят може да подаде 
възражение пред Комисията срещу 
решението на комитета в срок от 
един месец след уведомлението за 
решението. Тя представя 
възражението на комитета, той го 
разглежда в срок от три месеца и 
взема решение. 
Всички решения относно 
приспадането на екологични иновации 
се публикуват от Комисията в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. de
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Обосновка

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.

Изменение 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
1. Комитетът, създаден съгласно член 
12 от настоящия регламент, взема 
решение относно искания за 
признаване на екологични иновации, 
включително намалението на 
емисиите на СО2 в резултат от 
дадена технология.
2. Производители по смисъла на член 
3 или поддоставчици, които 
произвеждат технология, могат да 
подават заявления за признаване на 
екологични иновации. Тези искания 
трябва да съдържат информация, 
потвърдена със сертификат от 
независима институция, относно 
намалението на емисиите на СО2 
чрез тази технология. Техническите 
служби съгласно член 41 от 
Директива 2007/46/ЕО могат да 
извършват дейност като 
сертифициращи независими 
институции.
3. Във връзка с прегледа на настоящия 
регламент екологичните иновации 
получават кредити за СО2 за 
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включването им като стандартно 
оборудване в типовете превозни 
средства или техните версии. 
Общият размер на кредитите за 
екологични иновации не надвишава 
50% от намалението на емисии на 
СО2, определено съгласно параграф 1.  
Комитетът, създаден съгласно член 
12, може да ограничи във времето 
валидността на кредитите за СО2 за 
отделни технологии и да ги отпуска 
дегресивно през определен период от 
време. При това комитетът взема 
предвид състоянието на развитието 
на технологиите, както и 
специфичните продуктови цикли в 
автомобилната промишленост.
5. Независимо от това, работата по 
преразглеждане на цикъла на 
изпитвания, едновременно с 
приспадането на екологични 
иновации, трябва да продължи, с цел 
потенциалът им за намаление на СО2 
да бъде отразен дългосрочно в цикъла 
на изпитвания.
6. При преразглеждане на 
директивата съгласно член 1, 
Комисията представя, в рамките на 
оценката на въздействието, 
всеобхватна оценка на постигнатите 
чрез екологичните иновации 
намаления на емисиите на СО2, с цел 
да се гарантира, че в следващите 
години всички мерки за намаление на 
емисиите на СО2 се вземат предвид в 
подходяща степен, когато се прави 
оценка дали производителите са 
постигнали целта си.
7. Комитетът, създаден съгласно член 
12 от настоящия регламент, трябва 
да провери дали искането за 
признаване на екологични иновации е 
пълно и, в срок от три месеца след 
подаване на документите, свързани с 
искането, да вземе решение относно 
приспадането на екологичните 
иновации.  Комисията представя в 
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тази връзка предложение на 
комитета. Заявителят може да 
подаде възражение пред Комисията 
срещу решението на комитета в срок 
от един месец след уведомлението за 
решението. Тя представя 
възражението на комитета, той го 
разглежда в срок от три месеца и 
взема решение. Всички решения 
относно приспадането на екологични 
иновации се публикуват от 
Комисията в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Ziel: Anreize zur Effizienz-Verbesserung von Nebenaggregaten setzen, um Innovation 
anzuregen. Nur Technologien, die zweifellos zu CO2-Minderung führen, sollen als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Dies kann durch Zertifizierung über Testinstitute 
sichergestellt werden (bereits heute in der EU-Typprüfung der Fall). Für ein ambitioniertes 
Umwelt-Ergebnis sollen nur 50% der CO2-Minderung durch Ökoinnovationen, die als 
Standardausstattung eingebaut werden, als Gutschrift angerechnet werden und Gutschriften 
zeitlich begrenzt bzw. degressiv gewährt werden können.

Изменение 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
1. Екологичните иновации са 
новаторски автомобилни технологии, 
за които може да се удостовери, че 
намаляват емисиите СО2 независимо 
от поведението на шофьора, но не са 
отразени или са недостатъчно 
отразени в измерването на СО2
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007.
2. Комисията, посочена в член 12, 
параграф 1 на настоящия регламент, 
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взема решения за заявленията за 
екологични иновации, включително за 
действителното намаление на СО2, 
свързано с конкретна технология.
3. Заявление за екологична иновация 
може да се представи от 
производители или от доставчици на 
тази технология. Заявленията 
трябва да са подкрепени от 
технически данни за намалението на 
СО2, свързано с технологията. Тези 
данни трябва да са сертифицирани 
от трета страна. Институциите, 
нотифицирани в съответствие с член 
41 на Директива 2007/46/ЕО, могат да 
извъшват дейност като 
сертифициращи трети страни.
4. Екологичните иновации се 
отчитат при мониторинга на 
настоящия регламент на базата на 
кредити, предоставени за тяхното 
инсталиране като стандартно 
оборудване в типовите превозни 
средства или техните версии. 
Кредитът, свързан с дадена 
технология, не превишава 75% от 
действителното намаление на СО2, 
определено в съответствие с 
параграф 2. Комисията, посочена в 
член 12, параграф 1, може освен това 
да ограничи валидността на 
кредитите във времето, или да реши, 
че те намаляват прогресивно за 
определен период от време. 

Or. en

Обосновка

The final Regulation should offer incentives to increase the efficiency of auxiliaries / 
components even if their CO2 benefit is not reflected in the CO2 measurement according to 
Regulation 715/2007. Only technologies that lead to real-world CO2 reductions beyond any 
doubt should be considered as eco-innovations, their impact having to be certified by a 
competent technical service such as those used in EU type approval.
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Изменение 205
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Най късно до 31 декември 2009 г. 
Комисията представя предложение 
за включване в настоящия регламент 
на леките търговски превозни 
средства, така както са определени в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, и определяне на средни 
нива за емисии до 175 g CO2/km от 1 
януари 2012 г. и най-много 160 g 
CO2/km от 1 януари 2015 г. 

Or. en

Обосновка

This Regulation also needs to include lighter trucks since the account for approximately 2% 
of the EU's total transport emissions. We do not want to repeat the same mistake as the US 
when they adopted the CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standards and the industry 
responded by turning more than half of all vehicles into lighter trucks (SUVs, pick-ups, vans).

Изменение 206
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2 - алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2010 г. Комисията преценява въз 
основа на данните, докладвани 
съгласно Решение 1753/2000/ЕО, дали в 
периода между 2006 и 2009 г. е имало 
промяна в масата на новите леки 
пътнически автомобили, която е по-
голяма или по-малка от 0. 

2. През 2010 г. Комисията преценява 
дали в периода между 2006 и 2009 г. е 
имало промяна в отпечатъка на новите 
леки пътнически автомобили, която е 
по-голяма от 0. 

Ако е имало промяна в масата на 
новите леки пътнически автомобили, 

Ако е имало промяна в отпечатъка на 
новите леки пътнически автомобили, 
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цифрите за нейното автономно 
увеличаване в приложение I се изменят 
така, че да представляват средната 
стойност на годишните изменения в 
масата между календарните години от 
2006 до 2009.

цифрите за неговото автономно 
увеличаване в приложение I се изменят 
така, че да представляват средната 
стойност на годишните изменения в 
отпечатъка между календарните 
години от 2006 до 2009.

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.

Изменение 207
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2 - алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2010 г. Комисията преценява въз 
основа на данните, докладвани съгласно 
Решение 1753/2000/ЕО, дали в периода 
между 2006 и 2009 г. е имало промяна в 
масата на новите леки пътнически 
автомобили, която е по-голяма или по-
малка от 0. 

2. През 2016 г. Комисията преценява въз 
основа на данните, докладвани съгласно 
Решение 1753/2000/ЕО, дали в периода 
между 2006 и 2015 г. е имало промяна в 
масата на новите леки пътнически 
автомобили, която е по-голяма или по-
малка от 0. 

Ако е имало промяна в масата на новите 
леки пътнически автомобили, цифрите 
за нейното автономно увеличаване в 
приложение I се изменят така, че да 
представляват средната стойност на 
годишните изменения в масата между 
календарните години от 2006 до 2009.

Ако е имало промяна в масата на новите 
леки пътнически автомобили, цифрите 
за нейното автономно увеличаване в 
приложение I се изменят така, че да 
представляват средната стойност на 
годишните изменения в масата между 
календарните години от 2006 до 2015.

Or. en

Обосновка

The linear curve that gives the targets for 2012 is based on the total cars average weight. 
Should the average weight change, the manufacturers would have less than two years to 
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comply with the new targets which is not enough time as most models then are in the 
development or production phase.

Изменение 208
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2 - алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2010 г. Комисията преценява въз 
основа на данните, докладвани 
съгласно Решение 1753/2000/ЕО, дали в 
периода между 2006 и 2009 г. е имало 
промяна в масата на новите леки 
пътнически автомобили, която е по-
голяма или по-малка от 0. 

2. През 2010 г. Комисията преценява 
дали в периода между 2006 и 2009 г. е 
имало промяна в отпечатъка на новите 
леки пътнически автомобили, която е 
по-голяма от 0. 

Ако е имало промяна в масата на 
новите леки пътнически автомобили, 
цифрите за нейното автономно 
увеличаване в приложение I се изменят 
така, че да представляват средната 
стойност на годишните изменения в 
масата между календарните години от 
2006 до 2009.

Ако е имало промяна в отпечатъка на 
новите леки пътнически автомобили, 
цифрите за неговото автономно 
увеличаване в приложение I се изменят 
така, че да представляват средната 
стойност на годишните изменения в 
отпечатъка между календарните 
години от 2006 до 2009.

Or. en

Обосновка

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours 
heavier options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to 
weight reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in 
weight in the car-fleet, which is positive from safety point of view It will also give greater 
regulatory certainty as changes over time are expected to be less marked than with mass.
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Изменение 209
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави преглед на 
развитието на технологиите с оглед 
на изменението, когато е уместно, на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
715/2007 относно типовото одобрение 
на моторните превозни средства.

заличава се

Or. en

Обосновка

In Regulation 715/2007 and the implementing act (to be adopted) the Commission has 
already laid down all of the relevant issues it will review and which the Commission may 
introduce with regard to Euro 5 and Euro 6. This Article is therefore redundant.

Изменение 210
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави преглед на 
развитието на технологиите с оглед на 
изменението, когато е уместно, на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
715/2007 относно типовото одобрение 
на моторните превозни средства.

3. Комисията прави преглед на 
развитието на технологиите с оглед на 
изменението, когато е уместно, на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
715/2007 относно типовото одобрение 
на моторните превозни средства. В 
частност Комисията преразглежда 
разпоредбите за измерване на 
емисиите СО2 и възможностите за 
включване на изпитването за емисии 
СО2 в експлоатационното 
съответствие, без да се 
възпрепятства бързото внедряване на 
нови и по-малко доказани технологии 
(като например батерии и горивни 
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клетки) за намаляване на емисиите 
СО2.

Or. en

Обосновка

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.

Изменение 211
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В частност до 2010 г. Комисията 
прави предложения, по 
целесъобразност, за да гарантира, че 
разпоредбите за измерване на 
емисиите СО2 в Регламент (ЕО) 
715/2007 и мерките за прилагането му 
са адаптирани в съответствие с член 
13, параграф 3 от Регламента, за да 
отразят по-добре действителните 
условия на шофиране и да включат 
всички засягащи ги екологични 
иновации.

Or. en
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Изменение 212
Martin Callanan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До 31 декември 2015 г. Комисията 
представя предложение за регламент, 
в който се определят средните нива 
на емисиите, които в никакъв случай 
не могат да превишават 100 g CO2/km 
и които да бъдат постигнати от 
новия автомобилен парк до 1 януари 
2020 г.
Това предложение се предшества от 
цялостна оценка на въздействието 
върху автомобилната промишленост 
и свързаните с нея промишлености, 
придружена от точен анализ на 
разходите и ползите, като се взема 
предвид развитието на 
технологичните иновации за 
намаляване на емисиите CO2.

Or. en

Обосновка

The Commission will set the average emissions level when reviewing this Regulation. That 
level, which may not in any case exceed 100 g/km, will be established in the light of the 
development of technological innovations.

Изменение 213
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До 31 декември 2012 г. Комисията 
представя предложение за регламент, 
в който се преразглеждат средните 
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нива на емисиите, посочени в 
приложение І, параграф 3, които да 
бъдат постигнати от новия 
автомобилен парк до 1 януари 2020 г., 
като се отчитат технологическата 
изпълнимост и подобренията, 
свързани с международните 
споразумения за периода след 2012 г.

Or. en

Обосновка

The second reduction target should be revised downward should it seem technologically 
feasible and necessary in the context of the international post-2012 agreements.

Изменение 214
Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До 31 декември 2014 г. Комисията 
представя предложение за регламент, 
в който се определят средните нива 
на емисиите, които в никакъв случай 
не могат да превишават 80g CO2/km и 
които да бъдат постигнати от новия 
автомобилен парк до 1 януари 2020 г.

Or. en

Обосновка

This proposed medium term (2020) target is more ambitious than that agreed by Parliament 
on October 2007. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge 
increase in oil prices.
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Изменение 215
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията прави преглед на 
развитието на технологиите и 
установява, по целесъобразност, 
прагове за СО2 еквивалент за други 
форми на енергия, използвани в 
пътническите автомобили. Такива 
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 
12, параграф 3.

Or. en

Изменение 216
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 10 – параграфи 3а и 3б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До 31 декември 2012 г. Комисията 
също така гарантира, че е 
финализирана ревизията на новия 
европейски цикъл на шофиране и че 
той отразява по-добре 
действителните условия на 
шофиране, както и че екологичните 
иновации ще бъдат включени в 
съответния изпитвателен цикъл.
3б. През 2010 г. Комисията преценява 
дали в периода между 2006 и 2009 г. е 
имало промяна в отпечатъка на 
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новите леки пътнически автомобили, 
която е по-голяма от 0.
Ако е имало промяна в отпечатъка на 
новите леки пътнически автомобили, 
цифрата за неговото автономно 
увеличаване в приложение I се изменя 
така, че да представлява средната 
стойност на годишните изменения в 
отпечатъка между календарните 
2006 - 2009 години.

Or. en

Обосновка

The test-cycle is the core element in the regulation. It should be developed to reflect real 
conditions and to include possible emission reductions from so called eco-innovations. The 
mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives preference 
to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. The 
footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.

Изменение 217
Guido Sacconi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията гарантира, че до 2015 
г. в настоящия регламент са 
включени коли с всякакво тегло.

Or. en

Обосновка

Some passenger cars have a reference mass exceeding the 2 840 kg maximum mass specified 
in Article 2(2) of the EURO 5/6 Regulation. An example for such a car is the Hummer H2 
with a kerb weight of 2 902 kg. Under the current proposal, these cars are exempt from the 
legislation. This loophole must be closed to avoid that an increase in very heavy SUVs puts 
the achievement of the EU fleet average target at risk.
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Изменение 218
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки пък, когато Комисията 
предложи ново законодателство, 
влияещо върху лекотоварните 
автомобили и горивата за тях по 
начин, който пряко или непряко води 
до увеличаване на емисиите 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 СО2, залегнали в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.
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Изменение 219
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До 2012 г. Комисията 
преразглежда настоящия 
изпитвателен цикъл, използван за 
измерване на разхода на гориво и на 
емисиите СО2, така че той да 
отразява по-точно действителните 
емисии СО2, генерирани по пътищата.
Тези необходими 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 
12, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The currently used test cycle does not adequately reflect real world CO2 emissions. 
According to some estimates test cycle emissions are today, on average, 19% lower than real 
life emissions. For individual models, they are up to 45% lower. Europe’s test cycle must 
therefore be revised to measure more accurately real world emissions of CO2, as well as the 
impact of all technical measures to lower CO2 emissions, including the so-called ‘eco-
innovations’. Such a revision is also needed to give consumers better information about their 
fuel consumption and related costs.
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Изменение 220
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До 31 декември 2012 г. Комисията 
представя предложение за регламент 
на основата на параметър за 
полезност, който не е свързан с 
теглото или с други характеристики, 
които пряко увеличават разхода на 
гориво. Определянето на целите 
следва да насърчи намаляването на 
емисиите на всички категории леки 
автомобили.

Or. en

Обосновка

Die Orientierung der Grenzwerte am Gewicht ist zwar für die Phase ab 2012 möglicherweise 
unabweisbar, da für andere Parameter keine ausreichenden Daten vorliegen. Langfristig 
sollten jedoch andere Parameter einbezogen werden, um die Gewichtsreduktion zu 
unterstützen. Viele Unternehmen haben Gewichtsreduktionen in den vergangenen Jahren als 
Teil ihrer Strategie, zu verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu kommen, 
integriert. Hier sollte die Verordnung so weit wie möglich weitere Anreize mit sich bringen.

Изменение 221
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В доклада Комисията разглежда 
също така кой е най-добрият вариант 
за замяна на  параметъра маса чрез 
други параметри като обем, брой 
места, отпечатък или комбиниран 
подход и евентуално предлага 
изменение на тази част от 
настоящия регламент, която урежда 
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горните граници след 2020 г.   При 
това Комисията се стреми да не 
изменя разпределянето на тежестта 
между различните производители.

Or. de

Обосновка

Die Orientierung der Grenzwerte am Gewicht ist zwar für die Phase ab 2012 möglicherweise 
unabweisbar, da für andere Parameter keine ausreichenden Daten vorliegen. Langfristig 
sollten jedoch andere Parameter einbezogen werden, um die Gewichtsreduktion zu 
unterstützen. Viele Unternehmen haben Gewichtsreduktionen in den vergangenen Jahren als 
Teil ihrer Strategie, zu verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu kommen, 
integriert. Hier sollte die Verordnung so weit wie möglich weitere Anreize mit sich bringen.

Изменение 222
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки пък, когато Комисията 
предложи ново законодателство, 
влияещо върху лекотоварните 
автомобили и горивата за тях по 
начин, който пряко или непряко води 
до увеличаване на емисиите 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 от СО2, залегнали в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
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- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Изменение 223
Guido Sacconi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. През 2017 г. Комисията прави 
оценка на средната маса на новите 
превозни средства, регистрирани в 
Общността през предходния 
петгодишен период (2012-2016 г.). Тя 
съответно променя цифрата за M0 в 
приложение І. Такива изменения се 
правят на всеки пет години след това.
Такова изменение, предназначено да 
изменя несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Changes in mass will continue to occur after the starting date of the legislation. But the AMI 
introduced by the European Commission only reflects changes over 2006-2009. A correction 
on average mass is needed in regular intervals to ensure that the EU fleet average target is 
met.
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Изменение 224
Martin Callanan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки пък, когато Комисията 
предложи ново законодателство, 
влияещо върху лекотоварните 
автомобили и горивата за тях по 
начин, който пряко или непряко води 
до увеличаване на емисиите 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 от СО2, залегнали в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regualtions adversely affect the CO2 reduction target. The automotive 
industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 emissions.

Изменение 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Информация за потребителите

От 1 януари 2010 г., производителите 
гарантират, че в етикетите, 
постерите или рекламната 
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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.

Or. de

Обосновка

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Изменение 226
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Информация за потребителите

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 
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предлага за продажба, се различават 
от целите за специфичните емисии 
за този лек пътнически автомобил в 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Consumer information is already covered in the Labelling Directive 1999/94/EC which is 
currently being revised. Any modifications should be made to this Directive to avoid 
duplication of legislation.

Изменение 227
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. 
Значителна част от цялата 
рекламна литература и обяви се 
отделя за видима, точна и лесно 
разбираема информация за 
свързаните с СО2 параметри на 
превозното средство.
Не по-късно от [шест месеца след 
приемането на настоящия 
регламент] Комисията приема 
стандартизиран, редовно 
преразглеждан етикет за 
абсолютните параметри на 
превозното средство, свързани с СО2, 
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в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.
От 2012 г. на задното стъкло на 
всички нови превозни средства, 
продавани в Общността, се поставя 
стикер с етикет за общностните 
параметри, свързани с СО2 , на 
превозното средство.

Or. en

Изменение 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. 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.

11. 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 посочват
специфичните емисии на CO2 oт даден 
лек пътнически автомобил, който се 
предлага за продажба, и целите за 
специфичните емисии за този лек 
пътнически автомобил съгласно 
приложение I.

Or. en

Обосновка

It is easier for the consumer to understand the emissions performance by knowing the 
emission target of the specific type of car offered for sale and to what extend the car 
manufacturer managed to meet this objective.
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Изменение 229
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. 
Минимум 20% от мястото, отделено 
за промоции на нови автомобили в 
рекламната литература, посочена в 
член 6, се използва за предоставяне 
информация на потребителите, във 
формат, одобрен от Комисията, за 
икономиите на гориво и за емисиите 
СО2 на всяко превозно средство.

Or. en

Обосновка

Amendment reaffirms the position adopted by Parliament in October 2007.  It is essential that 
consumers should be given clear information, boldly presented, about the fuel economy and 
CO2 emissions of vehicles they may choose to purchase.

Изменение 230
Peter Liese

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
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Информация, намираща се в 
автомобила

От 1 януари 2012 г. производителите, 
които подават заявление за типово 
одобрение за превозни средства M1
съгласно дефиницията в Директива 
2007/46/ЕО в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
оборудват всяко превозно средство с 
монитор за разхода на гориво.

Or. en

Обосновка

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and 
the emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close 
this discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This 
can encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in 
real life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, 
reduction of NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and 
powertrain.

Изменение 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Мерки за прилагане 

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.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 232
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Мерки за прилагане 

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.

Or. en

Обосновка

The approval of Eco-innovations at EU-level via Comitology assures a harmonised 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 
construction.
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Изменение 233
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 a
Мерки за прилагане 

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

Or. fr

Обосновка

The approval of ecotechnologies under commitology will ensure a harmonised approach. 
Commitology is an existing procedure under Community law. It is regularly used to arrive at 
common decisions on amendments to existing rules or to introduce new legislation which falls 
within the competence of the Commission concerning the manufacture of motor vehicles. This 
amendment clarifies the use of the commitology procedure.

Изменение 234
Chris Davies

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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
= 125 + a × (F – F0) 
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където: където:

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Автономното увеличаване на масата
(AMI) = 0 %

Автономното увеличаване на 
отпечатъка (AFI) = 0 %

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Изменение 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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, регистриран в Общността 
през годината, започваща на 1 януари 
2012 г., 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
= 120 + a × (F – F0) 

където: където: 

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Автономното увеличаване на масата Автономното увеличаване на 
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(AMI) = 0 % отпечатъка (AFI) = 0%
a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Обосновка

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Изменение 236
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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. През 2012 г. за всеки нов лек 
пътнически автомобил, регистриран в 
Общността, 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 = 
120 + 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
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en
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Изменение 237
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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, регистриран в Общността 
през годината, започваща на 1 януари 
2012 г., 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
= 120 + a × (F – F0) 

където: където: 

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

Автономното увеличаване на 
отпечатъка (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Изменение 238
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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 Позволени специфични емисии на CO2
= цел за емисиите на CO2 + a × (M –
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= 130 + a × (M – M0) 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
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Изменение 239
Adam Gierek

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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) [g/km]

където: където: 
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = средна маса на текущо 
произвежданите пътнически 
автомобили (kg)

f = (1 + AMI) 6
Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0228

Or. pl
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Обосновка

For environmental and social reasons, small cars, which produce less CO2 and use less fuel 
must remain affordable. Setting differentiated emissions targets for producers should 
therefore ensure that small-car producers will not be unfairly penalised by being asked to 
make disproportionate technological efforts giving rise to unsustainable costs whose 
repercussions on the retail price of cars would be unacceptable to consumers.

Изменение 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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 = 0.0230

Or. it

Обосновка

For environmental and social reasons, small cars, which produce less CO2, must remain 
affordable. The specific targets set for manufacturers should therefore ensure that small-car 
producers will not be required to make unfair technological efforts giving rise to 
unsustainable costs and prices that consumers would be unable to afford. An adjustment 
therefore needs to be made to 'a' (slope of 30%). Furthermore, the autonomous mass increase 
(AMI) should be deleted in order to enhance the certainty of the targets set.
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Изменение 241
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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 × (F – F0)

където: където:

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъка (произведението на 
ширината на следата и колесната 
база) на превозното средство в 
квадратни метри (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Обосновка

According to the Impact Assessment accompanying the Commission's Proposal, footprint is a 
more efficient parameter than weight (cf. table pp. 90-91 in SEC(2007)1723). In particular, 
weight introduces a perverse incentive to produce ever-heavier vehicles and not to implement 
weight-saving vehicle design. Therefore, Footprint should be introduced as a parameter. To 
keep smaller cars affordable, a lower slope (30%) is proposed.
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Изменение 242
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 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
= 120 + a × (F – F0) 

където: където: 

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

Автономното увеличаване на 
отпечатъка (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Обосновка

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass. The 60% slope is as close as possible to 
the Commission proposal.

Изменение 243
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 = 0.0230

Or. fr

Обосновка

According to the Commission's assessment of the proposal's impact, any gradient equal to or 
exceeding 60% would be highly inequitable, as it would impose a greater price increase on 
small vehicles than on large ones. This would jeopardise access for customers who buy these 
small vehicles, whose CO2 emissions are low. Therefore a gradient of 30% is more equitable 
and more effective. Moreover, it is not necessary to consider an AMI.

Изменение 244
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 1 - последен ред

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Обосновка

With weight as a utility parameter, the curve should be no steeper than 30% to avoid perverse 
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incentives that would lead to an increase rather than a reduction in CO2 emissions.

Изменение 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 1 - последен ред

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Обосновка

Laut Impact Assessment der Kommission SEC (2007)1723 vom 19.12.2007 werden die 
Kriterien Wettbewerbsneutralität, Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit am besten 
erreicht, wenn der Steigungswinkel der gewichtsabhängigen Zielwertgeraden 80% beträgt.

Изменение 246
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От 2013 до 2020 г. за всеки нов лек 
пътнически автомобил, регистриран 
в Общността, позволените 
специфични емисии CO2, измерени в 
грамове на километър, се определят 
на базата на средната годишна 
линейна стойност за целите на 
автомобилния парк между 2012 и 
2020 г. Диференцирането на средната 
годишна стойност е на базата на 
отпечатъка на превозното средство и 
40%-ов наклон. 
Мерките за диференциране на целите, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
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настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3, до 1 януари 2012 г.

Or. en

Изменение 247
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. От 2021 до 2025 г. за всеки нов лек 
пътнически автомобил, регистриран 
в Общността, позволените 
специфични емисии CO2, измерени в 
грамове на километър, се определят 
на базата на средната годишна 
линейна стойност на целите на 
автомобилния парк между 2020 и 
2025 г. Диференцирането на средната 
годишна стойност, ако изобщо се 
прави, е на базата на отпечатъка на 
превозното средство и максимум 40%-
ов наклон. 
Мерките за диференциране на целите, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3, до 1 януари 2020 г.

Or. en
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Изменение 248
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За всеки нов лек пътнически 
автомобил позволените специфични 
емисии CO2, измерени в грамове на 
километър и основани единствено на 
технологията на двигателя, са:
- 130 g през 2015 г.
- 110 g през 2020 г.
- 95 g през 2025 г.
- 75 g през 2030 г.
Тези цели следва да се преразглеждат 
на всеки пет години след оценка на 
въздействието, направена от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Clear and ambitious targets should be set already to enable car manufacturers to develop 
new models accordingly. Moreover, regular impact assessment studies and reviews should be 
carried out to adapt the targets to new technological development.

Изменение 249
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяка година от 1 януари 2020 г. 
нататък се прилага формулата от 
параграф 1, като "120"се замества с 
"80". 
За всяка година от 1 януари 2025 г. 
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нататък се прилага формулата от 
параграф 1, като "80"се замества с 
"60". 

Or. en

Обосновка

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions. 
An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 g CO2/km as from 2025 
is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing the CO2 emissions 
from cars.

Изменение 250
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всеки нов пътнически 
автомобил следва да се постига 
допълнително намаляване на 
емисиите CO2 чрез екологични 
иновации:
- намаляване от 10 g през 2015 г.
- намаляване от 20 g през 2020 г.
- намаляване от 25 g през 2025 г.
- намаляване от 30 g през 2030 г.

Or. en

Обосновка

Compulsory ecological innovations should enable further reductions.
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Изменение 251
Chris Davies

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяка година от 1 януари 2020 г. 
нататък се прилага формулата от 
параграф 1, като за разрешените 
средни специфични емисии СО2. се
използва "80".

Or. en

Обосновка

It is important that the industry be set now a medium term (2020) target to enable it to plan to 
achieve the reductions required at the least possible cost.  The target value proposed of 80 g 
CO2/km is more ambitious than that agreed by Parliament on October 2007 in recognition of 
the very much more progressive stance now being taken by the industry and the pressure for 
change being exerted by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Изменение 252
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяка година от 2020 до 2024 г. 
включително се прилага формулата 
от параграф 1, като „за всяка година 
от 2012 до 2019 г. включително“ се 
замества със „за всяка година от 2020 
до 2024 г. включително“ и "120" се 
замества с "80". 

Or. en

Обосновка

Relates to amendment on article 1 by the same author.
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Изменение 253
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяка година от 1 януари 2020 г. 
нататък се прилага формулата от 
горепосочения параграф 1, като 
"130"се замества с "95" и цифрата за 
променливата величина "а"се изменя, 
за да съотвества на споделените 
усилия на производителите. Такова 
изменение, предназначено да измени 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се предлага от 
Комисията през 2012 г. и се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.

Or. en

Обосновка

A second reduction-step should be introduced into the regulation immediately to encourage 
innovation in the automotive sector to and to ensure that lower carbon technologies are 
brought to the market to meet the Union’s wider CO2 reduction targets. A target of 95g 
CO2/km is needed to drive innovation and accelerating the pace of technological change.

Изменение 254
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2а (нов)

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 
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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.

Or. en

Обосновка

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.

Изменение 255
Jens Holm

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяка година от 2025 г. нататък 
се прилага формулата от параграф 1, 
като „за всяка година от 2020 до 2024 
г. включително“ се замества със „за 
всяка година от 2025 нататък“ и "80" 
се замества с "60". 

Or. en

Обосновка

Relates to amendment on article 1 by the same author.
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Изменение 256
Martin Callanan, Chris Davies

Предложение за регламент
Приложение Іа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іа
Моторни превозни средства с много 

ниски емисии на въглерод
Всяко моторно превозно средство с 
много ниски емисии на въглерод, така 
както е определено в член 3, което е 
регистрирано в Европейския съюз през 
съответната календарна година, се 
умножава по коефициент при 
изчисляването на средните 
специфични емисии CO2 на 
автомобилния производител за тази 
година, съгласно следната таблица:
2012: умножено по коефициент 10
2013: умножено по коефициент 7
2014: умножено по коефициент 4
2015: умножено по коефициент 2
Този коефициент престава да се 
прилага от 1 януари 2016 г.

Or. en

Обосновка

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In their initial production phases, these technologies will 
carry a very significant cost premium and these vehicles will be available in relatively low 
volume. To encourage continued investment in their rapid commercialisation, an interim 
system of legislative super-credits for ultra low carbon vehicles should form part of the 
proposed regulation.
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Изменение 257
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 1 - въведение

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:

Or. en

Обосновка

To be in line with Article 6, paragraph 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid market distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Изменение 258
Martin Callanan

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 1 - въведение

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:

Or. en

Обосновка

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
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manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Изменение 259
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За годината, започваща на 1 
януари 2016 г., и всяка следваща 
година държавите-членки съхраняват 
за всеки нов лек пътнически 
автомобил с нулеви емисии, 
регистриран на тяхната територия, 
в допълнение към данните, изброени в 
параграф 1, специфичните емисии 
CO2 (g/km), свързани с производството 
на горивото за превозното средство с 
нулеви емисии.

Or. en

Обосновка

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels 
for zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Изменение 260
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение II - част А - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробните данни, посочени в 
параграф 1 са под формата на 
сертификат за съответствие за 

2. Подробните данни, посочени в 
параграф 1, са под формата на 
сертификат за съответствие за 
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съответния лек пътнически автомобил. 
Когато в сертификата за съответствие се 
посочва както минималната, така и 
максималната маса за даден лек 
пътнически автомобил, държавата-
членка използва само максималното 
число за целите на настоящия 
регламент.

съответния лек пътнически автомобил. 
Когато в сертификата за съответствие се 
посочва както минималната, така и 
максималната маса за даден лек 
пътнически автомобил, държавата-
членка използва само максималното 
число за целите на настоящия 
регламент. В случай на автомобили, 
задвижвани от два вида гориво 
(бензин/газ), в чиито сертификати за 
съответствие са посочени 
специфични стойности за емисии на 
C02 за всеки от двата вида гориво, 
съответната държава-членка 
използва само стойността, измерена 
за газта.

Or. it

Обосновка

According to official figures, bi-fuelled vehicles are run almost exclusively on gas. 
Furthermore, the use of gaseous fuels as an alternative to petrol should be promoted, with a 
view to cutting carbon emissions and diversifying energy supplies.

Изменение 261
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Приложение II - част А - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въпреки параграф 2, когато 
превозните средства се регистрират 
за първи път в рамките на 
Общността въз основа на 
индивидуално национално одобрение в 
съответствие с член 24 от 
Директива 2007/46/ЕО, подробните 
данни, посочени в параграф 1, се 
вземат от индивидуалния 
сертификат за одобрение или 
приложенията към него. В случай на 
автомобили, задвижвани от два вида 
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гориво (бензин/газ), в чиито 
индивидуални сертификати за 
одобрение са посочени специфични 
стойности за емисии на C02 за всеки 
от двата вида гориво, съответната 
държава-членка използва само 
стойността, измерена за газта, при 
условие че е била измерена в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и Регламент № 115 на 
Икономическата комисия за Европа 
на ООН (ИКЕ/ООН).

Or. it

Обосновка

To cover situations in which vehicles are registered on the basis of an individual national 
approval, which does not require an EC certificate of conformity (as provided for in Directive 
2007/46/EC). The UN and EC regulations provide for equivalent carbon emission 
measurement and certification methods.

Изменение 262
Martin Callanan

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 3 - въведение

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:

Or. en

Обосновка

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
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manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Изменение 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 3 - буква г - въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за всеки вариант от всяка версия от 
всеки вид нов лек пътнически 
автомобил:

г) за всяка версия от всеки вариант от 
всеки вид нов лек пътнически 
автомобил:

Or. en

Обосновка

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Изменение 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За всеки вариант на всяка версия на 
всеки вид нов леки пътнически 
автомобил се съхраняват броя 
новорегистрирани леки пътнически 
автомобили, масата на превозните 
средства, специфичните емисии на CO2 
и отпечатъка на лекия автомобил.

4. За всяка версия на всеки вариант на 
всеки вид нов леки пътнически 
автомобил се съхраняват броят 
новорегистрирани леки пътнически 
автомобили, масата на превозните 
средства, специфичните емисии на CO2
и отпечатъкът на лекия автомобил.

Or. en
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Обосновка

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Изменение 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение ІІ а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІІ а
Процедури за приспадане на 
потенциали на екологични иновации 
за намаляване на емисии  
1. Комисията свиква експертен 
комитет („Комитет за оценка на 
екологичните иновации“), който е 
съставен от представители на 
компетентните служби на 
Комисията и който взема решение 
във връзка с подадените искания за 
приспадане на потенциали за 
намаляване на емисии от 
специфичните емисии на СО2 на 
производителите. Комитетът може 
да привлича външни експертни лица и 
изготвя на всеки три месеца доклад до 
комитета съгласно член 12.
2. Ако е необходимо, комитетът 
провежда веднъж на три месеца 
изслушвания за одобряване на 
потенциали на технически мерки за 
намаляване на специфични емисии и 
взема решения във връзка със 
съответните подадени искания. 
Възражение срещу решенията на 
комитета е допустимо.
3. Мерките, които могат да бъдат 
взети предвид за приспадане от 
целите за специфични емисии на 
даден производител,
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а) трябва да дават измерим принос за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове,  
б) трябва да могат да бъдат 
причислени еднозначно към емисиите 
на СО2 на определен тип превозно 
средство или на определен брой 
превозни средства от този тип, 
в) не бива да се изискват за 
регистрирането на типа съгласно 
Директива 2007/46/ЕО или други 
законодателни изисквания на 
Европейския съюз
г) и трябва да доведат до намаляване 
на емисиите на парникови газове, 
които не намират отражение в 
процедурата на изпитване. 
4. При подаване на искане за 
приспадане на екологични иновации, 
производителите на превозни 
средства трябва да предоставят 
достоверни данни за следното: 
а) намаляването на емисии на 
парникови газове, което може да се 
причисли към съответната мярка 
(изразено в еквивалент на СО2); 
б) доказателства, че мярката не е 
необходима за регистрирането на 
типа; 
в) доказателства, че въздействието 
на мярката не се отразява или се 
отразява само в недостатъчна 
степен върху стойностите на разход 
на гориво и на емисиите, установени 
при регистрирането на типа; 
г) изложение, дали и доколко 
въздействията на мярката са в 
съотношение с теглото на 
превозното средство или дали 
въздействията са еднакви за всички 
превозни средства, независимо от 
теглото им. 
5. При подаване на искане за корекция 
на целта за специфичните емисии на 
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даден производител за определена 
календарна година, производителят 
трябва, в допълнение към признатите 
намаления на емисиите на парникови 
газове от дадена мярка, да представи 
предложение, как тези намаления 
могат да бъдат причислени към 
отделни типове или към цялостната 
програма на производителя по 
отношение на превозните средства. 
6. Обявеният потенциал за 
намаляване на емисии на СО2, 
респективно на парникови газове, 
трябва да бъде потвърден от 
независима инстанция. Тя трябва
а) да бъде надеждна и квалифицирана 
институция в областта на 
изпитванията; 
б) да осигурява неутралност и 
компетентност в областта на 
автомобилната техника при 
оценката на мерки за намаляване на 
емисиите на парникови газове. За 
притежаващи правото да извършват 
такава дейност се считат всички 
институции, записани в 
съответствие с член 41 на Директива 
2007/46/ЕО. 
7. На основата на намаленията на 
специфичните емисии на СО2, 
респективно на парникови газове чрез 
дадена мярка, потвърждението от 
страна на независимата институция 
трябва да съдържа доказателства за 
това, че на проверка е било подложено 
следното:
а) технически въздействия на 
мярката върху емисиите на 
парникови газове (изразено в 
еквивалент на СО2)
б) достоверност на данните, 
предоставени от производителя и/или 
поддоставчика
в) възможни взаимодействия 
(включително компромиси) с други 
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мерки, включени в изпитването на 
типа, или с други мерки, за които е 
подадено или вече е одобрено искане за 
приспадане.
г) въздействие на поведението на 
водача на превозното средство по 
време на пътуване върху 
намаляването на емисиите, което се 
постига посредством мярката в 
реални условия. 
д) достоверност на данните по 
отношение на типовете превозни 
средства, при които се прилага тази 
мярка, техните регистрационни 
обеми и свързаните с това 
въздействия върху средната 
стойност на емисиите на СО2 на 
производителя. 
7.1 Комитетът, създаден съгласно 
член 12 от настоящия регламент, 
проверява дали искането за 
признаване на екологични иновации е 
пълно и взема решение в срок от три 
месеца след подаване на документите, 
свързани с искането, относно 
приспадането на екологичните 
иновации.  Комисията представя в 
тази връзка предложение на 
комитета. Заявителят може да 
подаде възражение пред Комисията 
срещу решението на комитета в срок 
от един месец след уведомлението за 
решението. Тя представя 
възражението на комитета, той го 
разглежда в срок от три месеца и 
взема решение. Всички решения 
относно приспадането на екологични 
иновации се публикуват от 
Комисията в Официален вестник на 
Европейския съюз.
8. Ако искане за допълнение е одобрено 
за една календарна година и мерките 
не са обявени междувременно за 
задължителни в рамките на 
процедурата за изпитване на типа 
или на основата на други законови 
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разпоредби, през следващите години за 
получаване на одобрение за 
приспадане се представят само още 
доказателството за типовете 
превозни средства, при които се 
прилага тази мярка, техните 
регистрационни обеми и свързаните с 
това въздействия върху средната 
стойност на емисиите на 
производителя.
9. Поддоставчици на автомобили 
могат да подадат искане за 
потвърждаване на потенциалите на 
отделни мерки за намаляване на 
емисиите на СО2, респективно на 
парникови газове, като представят 
съответните доказателства и 
сертификати, издадени от трети 
експертни лица съгласно параграф 3, 
букви а) до г), параграф 4, букви а) до г) 
и параграф 7, букви а) до г) на 
настоящето приложение. 
10. Ако даден производител в 
искането си за приспадане се позовава 
на вече одобрен по отношение на 
даден поддоставчик потенциал за 
намаляване на емисиите за 
определена мярка, той трябва да 
представи само още доказателства 
съгласно параграф 5 и сертификат, 
издаден от трето експертно лице 
съгласно параграф 7, буква д) на 
настоящето приложение.

Or. de

Обосновка

Es werden nur Maßnahmen anerkannt, die messbare Vorteile jenseits der bestehenden 
Anforderungen bringen. Die technische Beweislast liegt beim Bewerber, die politische 
Verantwortung bei der Kommission. Alle Daten müssen durch sachverständige Dritte 
zertifiziert werden, die zur Durchführung von Prüfungen im Rahmen des Typzulassungs-
verfahrens berechtigt sind. Sobald eine Maßnahme als Öko-Innovation anerkannt ist, müssen 
jährlich nur noch Faktoren überprüft werden, die sich in Abhängigkeit vom 
Zulassungsvolumen der verschiedenen Modelle eines Herstellers verändern.
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