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По-чист транспорт: нови цели на ЕС за по-ниски 
емисии от автомобилите

Европейският парламент приема по-строги изисквания за емисиите на въглероден 
диоксид от коли и микробуси и постигане на нулеви емисии на пътя до 2035 г.

Емисии на CO2 от автомобилите
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fit-for-55-reducing-co2-emissions-from-cars-and-vans_N01_AFPS_220512_CARE_ev

Европейският съюз се е ангажирал с амбициозни цели в областта на климата и работи 
по законодателни предложения за тяхната реализация. Един от важните сектори е 
транспортът – той е единственият сектор, в който емисиите на парникови газове в ЕС 
са се увеличили спрямо 1990 г. (с повече от 25%). 
 
Транспортът отговаря за около една пета от общите емисии на ЕС, а най-голям дял от 
емисиите в сектора се дължат на сухопътния транспорт – през 2021 г. той е отговарял 
за 72% от емисиите на парникови газове от вътрешен и международен транспорт в ЕС.

Защо леки и лекотоварни автомобили
 
Пътническите автомобили и лекотоварните автомобили (вановете) генерират около 
15% от общите емисии в ЕС. Затова налагането на по-стриктни ограничения на 
замърсяването от тях ще спомогне за  
постигането от ЕС на целите за климата 
.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fit-for-55-reducing-co2-emissions-from-cars-and-vans_N01_AFPS_220512_CARE_ev
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/14d7e768-1b50-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/14d7e768-1b50-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es


Емисиите преди влизането в сила на новите 
правила
 
Средните емисии от нови автомобили са били 122,3 грама въглероден диоксид на 
километър през 2019 г., което е под поставената цел от 130 г СО2/км за периода 2015-
2019 г., но далеч над новата цел от 2021 г., която е 95 г СО2/км. 
 
В същото време броят на електрическите автомобили, които не генерират емисии при 
придвижване, расте бързо – те са били 11% от новорегистрираните пътнически 
автомобили през 2020 г. 
 
Открийте повече данни за емисиите от автомобилите.

Транспортът е единственият сектор, в който емисиите в ЕС са се увеличили спямо 1990 г. ©APimages/European Union-EP

Нови цели
 
Новото законодателство изисква всички нови пътнически автомобили и лекотоварни 
търговски превозни средства на пазара след 2035 г. да не произвеждат емисии на 
въглероден диоксид. Към 2030 г. емисиите на CO2 от новите леки автомобили трябва 
да намалеят с 55%, а емисиите от микробусите – с 50%.  

Статия

2 I 3BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en
https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190313STO31218/emisii-vghleroden-dioksid-ot-kolite-fakti-i-danni-infoghrafiki


 
Целите са изразени в процентно намаляване на емисиите, тъй като новият стандарт от 
95 грама СО2/км ще трябва да бъде преизчислен съгласно изискванията за по-
реалистично измерване на емисиите при шофиране. 
 
Промените в законодателството ще осигурят ползи за европейците в много области - 
например, ще допринесат за по-добро качество на въздуха, ще доведат до икономии на 
енергия и по-ниски разходи за притежаване на автомобил. Те също така стимулират 
иновациите в технологии с нулеви емисии. 
 
Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително съгласие по 
законодателните текстове през октомври 2022 г. Парламентът одобри правилата през 
февруари 2023 г. 
 
През октомври 2022 г. Парламентът прие позицията си по отделен законодателен акт, 
който цели подобряване на инфраструктурата в ЕС за използване на алтернативни 
горива и осигуряване на повече станции за зареждане с електричество и водород.

Научете повече за мерките на ЕС относно емисиите в транспорта: 
 

Намаляване на емисиите от самолети и кораби• 
Емисии от самолети и кораби: факти и данни• 
Как ЕС насърчава използването на алтернативни горива• 
Водородът като чист източник на енергия• 

Допълнителна информация
Процедура и документи
Информация за напредъка по законодателното досие (EN)
Материал на Изследователската служба на ЕП: стандарти за емисии на СО2 от новите 
коли и ванове (февруари 2022 г.) (EN)
Инфографика на Изследователската служба на ЕП: Емисии на СО2 от транспорта (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230210IPR74715/podghotveni-za-tsel-55-nulevi-emisii-za-novi-avtomobili-i-mikrobusi-prez-2035-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230210IPR74715/podghotveni-za-tsel-55-nulevi-emisii-za-novi-avtomobili-i-mikrobusi-prez-2035-gh
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
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