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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като 
част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0856),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0022/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, на комисията по транспорт и туризъм, както и на комисията по правни 
въпроси (A6-0000/2008),

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

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 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 

(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 
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места. 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.

Or. it

Обосновка

Acknowledges the importance of such measures and calls on the Commission to take them 
into account in the review of the test procedures.

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 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. Сумите на премиите за 
свръхемисии следва да се считат за 
приход в 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. 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 
автомобилостроителния отрасъл.
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Or. it

Обосновка

It is important for the funds in question to be channelled into research and innovation 
activities in the automotive sector.

Изменение 3

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 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 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 
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 
регламента се определя и цел за 
средно ниво на емисиите на CO2 от не 
повече от 95 g CO2/km за новия парк 
от леки автомобили от 1 януари 2020 
г.

Or. it
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Обосновка

The car industry sector must also be integrated into the overall targets for the reduction of 
CO2 emissions. An average level of emissions of no more than 95 CO2/km as from 2020 is 
proposed, which is in line with Parliament’s position in its resolution on the Community 
strategy to reduce CO2 emissions, adopted on  24 October 2007.

Изменение 4

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, непревишаваща 2610 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 
моторни превозни средства от категория 
M1 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) № 
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. it

Обосновка

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

Изменение 5

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 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г. и всяка следваща 
календарна година, всеки производител 
на леки пътнически автомобили 
гарантира, че техните средни 
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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.

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 2020 г. и всяка следваща 
календарна година, средните 
специфични емисии на CO2 за леки 
пътнически автомобили се определят 
въз основа на прегледа по член 10.

Or. it

Обосновка

The specific emissions target will be established by the Commission at the time the Regulation 
is reviewed.

Изменение 6

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 следва да се считат за 
приход на бюджета на Европейския 
съюз и да се използват за засилване на  
изследователските дейности в 
подкрепа на развитието на 
технологичните иновации за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
превозни средства и разработване на 
превозни средства с нулеви емисии.

Or. it

Обосновка

It is important for the funds in question to be channelled into research and innovation.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 - буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) средната маса за всички нови леки 
пътнически автомобили в 
Общността през предходната 
календарна година.

Or. it

Обосновка

It is proposed that the average mass for all new passenger cars also be published.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 30 юни 2016 г. и след това 
веднъж на всеки три години до 30 юни 
Комисията изменя приложение I, 
така че стойността на M0, да бъде 
средно аритметично от средната 
маса на новите леки пътнически 
автомобили през изминалите три 
календарни години, за които има 
публикувани данни за средната маса, в 
съответствие с член 8, параграф 1, 
буква га).  Изменението влиза в сила, 
считано от 1 януари на следващата 
година.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.

Or. it
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Обосновка

Enables the Commission to amend Annex I every three years under the comitology procedure 
on the basis of the change in the average mass of new passenger cars.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) До 31 декември 2014 г. Комисията 
следва да представи предложение за 
регламент, в който се определят 
средните нива на емисиите, които 
във всички случаи не могат да 
надвишават 95 g за 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 на CO2. При 
определянето на средните нива на 
емисиите Комисията взема предвид 
развитието на международните 
споразумения за периода след 2012 г.
Комисията също така разглежда 
възможността за преодоляване на 
настоящите различия между 
отделните мерки, които допринасят 
за постигане на специфичната цел за 
намаляване на емисиите на CO2, и по-
специално по отношение на мерките 
за превозните средства и другите 
допълнителни мерки.

Or. it

Обосновка

The Commission will set the average emissions level when reviewing this Regulation. That 
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level, which may not in any case exceed 95 g/km, will be established in the light of the 
development of technological innovations and the outcome of international negotiations. The 
rapporteur hopes that after 2020 the Commission will scrap the current distinction between 
complementary measures and the advances relating to motor vehicles.

Изменение 10

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. информацията, 
предоставяна на потребителите 
относно специфичните емисии на 
CO2 от пътнически автомобили, ще 
се регламентира с Директива 
1999/94/EО.

Or. it

Обосновка

The information to be provided to consumers is best governed within the framework of 
Directive 1999/94/EC.
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EXPLANATORY STATEMENT

La proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture nuove si inserisce all'interno di una strategia più ambiziosa che vede 
l'UE assumersi l'impegno risoluto e unilaterale di abbattere le emissioni dei gas ad effetto 
serra di almeno il 20% entro il 2020.

Con oltre il 12% delle emissioni complessive di biossido di carbonio, il trasporto su strada è la 
seconda fonte di emissione di gas serra nell'UE ed è soprattutto un settore in cui le emissioni 
continuano a crescere. I notevoli progressi realizzati grazie alla tecnologia automobilistica 
non sono tuttavia bastati a neutralizzare l'effetto dell'aumento del traffico e della dimensione 
delle automobili.

La marcia di avvicinamento alla definizione di questo regolamento è ben nota; già nel 1998 
gli accordi volontari tra la Commissione e l'industria automobilistica  hanno contribuito ad 
una riduzione del 13.5% di CO2 in meno rispetto al 1995 anche se ritenuti insufficienti per 
conseguire i risultati necessari. Nel febbraio del 2007 la Commissione proponeva l'adozione 
di un approccio integrato incentrato su due elementi: la riduzione delle emissioni ottenuta 
migliorando la tecnologia dei motori al fine di raggiungere l'obiettivo medio di 130g CO2/ 
Km per il nuovo parco auto e la riduzione di altri 10g CO2/ Km con ulteriori migliorie 
tecnologiche e un uso accentuato dei biocarburanti entro il 2012. Ad ottobre 2007 il 
Parlamento nella sua risoluzione ha accolto favorevolmente il principio dell'approccio 
integrato pronunciandosi però a sostegno di obiettivi più ambiziosi da conseguirsi in tempi più 
lunghi: una riduzione a 125g CO2/ Km da realizzarsi entro il 2015 e una previsione di 
obiettivi a lunga scadenza quantificabili a 95g CO2/ Km entro il 2020 e auspicabilmente 70g 
CO2/ Km entro il 2025.

L'attuale proposta di regolamento riprende lo spirito e gli obiettivi della precedente 
comunicazione soprattutto per quel che riguarda gli obiettivi, le scadenze e il ricorso 
all'approccio integrato. Essa prevede inoltre una ripartizione dell'obiettivo specifico da 
assegnare a ciascun costruttore da effettuarsi in funzione del parametro di utilità del "peso". In 
caso di non conseguimento degli obiettivi assegnati, la proposta prevede un sistema di 
sanzioni calcolate su un importo base, crescente a partire dal 2012. Si prevede un meccanismo 
di deroga per quei costruttori che non superano le 10.000 unità vendute nell'UE ai quali 
tuttavia sarà assegnato un obiettivo specifico "ad hoc" negoziato con la Commissione. Infine, 
la proposta consente ai costruttori la possibilità di costituire dei raggruppamenti e in tal modo 
adempiere collettivamente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Il relatore non può che esprimere un generale apprezzamento sull'insieme della proposta di 
regolamento ed in particolare ne sostiene l'oggetto, gli obiettivi e le finalità. Il relatore ritiene 
che anche il settore automobilistico debba essere inserito all'interno degli obiettivi di 
riduzione globali delle emissioni di CO2, pur riconoscendogli tutte le sue specificità 
(comportamento del conducente, rinnovo del parco auto, condizioni infrastrutturali). Quindi, 
nel confermare gli obiettivi e la tempistica stabiliti dalla Commissione, il relatore ritiene 
prioritario ripristinare la posizione del Parlamento per quel che riguarda gli obiettivi a lungo 
termine proponendo un livello medio di emissione non superiore a 95 g CO2/ Km da 
realizzarsi entro il 2020. L'esatta quantificazione dell'obiettivo - che il relatore auspica diventi 
più ambizioso - sarà definita dalla Commissione a seguito di una revisione del regolamento da 
realizzarsi entro il 2014 e che sarà preceduta da una valutazione globale dell'impatto corredata 
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da un'analisi degli effetti economici, ambientali e sociali su tutta la catena di produzione.

Il relatore condivide la scelta dell'approccio integrato per la fase di avvio del sistema; egli 
tuttavia si chiede se non sia più appropriato lasciare all'industria automobilistica la decisione 
sulle modalità di raggiungimento dell'obiettivo specifico assegnato. Che l'industria consegua i 
propri obiettivi attraverso miglioramenti tecnici, misure complementari o altre misure questo 
non dovrebbe rientrare nel merito della discussione del legislatore, a condizione che 
l'obiettivo sia quantificabile e misurabile attraverso il ciclo dei test attualmente esistenti e 
quelli che saranno implementati nel futuro. Il relatore invita pertanto la Commissione a 
valutare la possibilità di superare nel lungo termine l'attuale distinzione tra misure 
complementari e le misure motoristiche.

La stessa considerazione si applica alla scelta del parametro di utilità: nella sua proposta la 
Commissione ha optato per il parametro del peso che a suo dire offre "una correlazione 
soddisfacente con le emissioni attuali e può quindi consentire di fissare obiettivi più realistici 
e neutri sotto il profilo della concorrenza, senza considerare il fatto che i dati sulla massa 
sono facilmente reperibili". Tuttavia la Commissione non esclude a priori l'eventualità di 
ricorrere ad un parametro alternativo, tanto più che nella sua proposta ritiene opportuno 
"raccogliere anche i dati sull'altro parametro relativo all’utilità, e cioè l’impronta (ottenuta 
moltiplicando la carreggiata per il passo)". Nella risoluzione di ottobre il Parlamento a forte 
maggioranza ha rigettato l'introduzione del parametro peso confermando così l'opzione 
dell'impronta. Il realtore è consapevole che dal punto di vista ambientale il parametro 
dell'impronta offre maggiori garanzie poiché meno soggetto ad eventuali effetti perversi 
(aumento del peso al fine di avere un obiettivo di riduzione meno stringente).
Il relatore non propone per ora alcun emendamento alla proposta della Commissione 
concernente la modifica del parametro di utilità, ma si riserva il diritto di rivedere la propria 
posizione nelle fasi successive della procedura legislativa.

In merito alle indennità per le emissioni in eccesso, il relatore propone di utilizzarle per 
alimentare tanto le attività di ricerca incrementale (ad esempio, tecnologie per motori termici 
puliti e ad alto rendimento energetico, sistemi di sicurezza integrati) quanto le tecnologie 
innovative (ad esempio idrogeno e celle di combustibile, sviluppo di motori ibridi ricaricabili, 
biocarburanti di seconda generazione).

Il relatore, in merito alla questione delle penali da applicare in caso di non conseguimento 
dell'obiettivo assegnato, è d'accordo con quanto proposto dalla Commissione anche se si 
rende disponibile a valutare soluzioni capaci di rendere più flessibile il sistema nella sua 
prima fase applicativa (2012-2015) e al tempo stesso di premiare e incentivare i 
comportamenti più virtuosi da parte dei costruttori.

Il relatore propone inoltre una serie di aggiustamenti tecnici alla proposta della Commissione, 
in particolare attraverso la soppressione del riferimento alla massa dei 2.610 kg per il campo 
di applicazione poiché ritiene che troppi veicoli pesanti sarebbero esclusi dal campo di 
applicazione del regolamento.

Il relatore modifica infine l'articolo sull'informazione da fornire ai consumatori in quanto 
ritiene che tale materia debba essere regolata dalla direttiva 1999/94/CE.


