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Пътният транспорт е отговорен за около 20% от общия дял на емисиите на парникови газове в ЕС.  - ©AP Images/European Union-

EP

• Цел от 37,5% за намаляване на емисиите на парникови газове за нови автомобили и
31% за нови лекотоварни автомобили до 2030 г.

• Мерки за справяне със социалното въздействие от прехода към нисковъглеродна
икономика

• Постигане на оценка за целия жизнен цикъл на емисиите
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Планове за намаляване на емисиите на парникови газове от леките и
лекотоварните автомобили до 2030 г., вече неофициално одобрени от министрите
на ЕС, бяха гласувани от евродепутатите в сряда
 
Евродепутатите и министрите на ЕС са постигнали съгласие относно по-високите цели
(37,5%) за намаляване на емисиите на парникови газове за нови автомобили до 2030 г.,
в сравнение с предложената цел от 30% от Европейската комисия. Законодателството
също  представя  цели  за  намаляване  на  емисиите  на  CO2  за  нови  лекотоварни
автомобили  (31%)  до  2030  г.
 
Социални последици от прехода към нисковъглеродна мобилност 
 
Производители, чиито средни емисии надвишават лимитите, ще трябва да плащат
такса за извънредно количество емисии. До 2023 г. Европейската комисия ще трябва да
направи оценка дали тези стойности трябва да бъдат използвани за финансирането на
справедлив преход към мобилност с нулеви емисии и за подпомагане придобиването на
нови умения от работещите в автомобилния сектор
 
Законодателството  беше  прието  с  521  гласа  „за“,  срещу  63  гласа  „против“  и  34
„въздържал  се“.
 
Анализ на жизнения цикъл
 
Новият закон изисква оценка на ниво ЕС на пълния жизнен цикъл на емисиите от
автомобили. Комисията трябва също да прецени дали е необходима разработка на
обща методология за оценка и последователно докладване на данни, най-късно до 2023
г. Ако се сметне за необходимо, трябва да бъде предложено законодателство.
 
Бързи факти 
 
Транспортът е единственият сектор в ЕС, който не отбелязва значим спад на емисии на
парникови газове от 1990 г. насам. Данни от Европейската агенция за околната среда
сочат, че от всички видове транспорт в ЕС, пътният транспорт генерира най-големия
дял на емисии на парникови газове (72,9% през 2016 г.) и е отговорен за около 20% от
общия дял на емисиите на парникови газове в ЕС.
 
Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Miriam Dalli (S&D, MT)
Брифинг на ЕП- стандартите за емисиите на CO2 от новите леки и лекотоварни
автомобили
Проучване на ЕП
Видеозапис от дебата (27.03.2019)

Съобщение за пресата

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

2 I 3

https://www.eea.europa.eu/themes/transport
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124970.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
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