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Резюме: Транспортът е от важно значение за икономиката и за високото 
качество на живот. Той като цяло, а най-вече автомобилният, чрез осъществяване на 
услугата, влияе отрицателно върху околната среда, като замърсява и уврежда 
качеството на атмосферния въздух, създава шум и отпадъци и допринася в голяма 
степен за промените в климата посредством емисиите на газове с парников ефект.  
 

Прогнози, цели и мерки на ЕС за вредните емисии от транспорта 

Комисията на ЕС е изложила две цели за вредните емисии от транспорта в 
своята Бяла книга на транспорта: 

 20% намаление от нивата от 2008 г. до 2030 г.; 

 60% намаление от нивата от 1990 г. до 2050 г. 

В Бялата книга се предлагат пакет от мерки и инициативи за по-нататъщното 
декарбонизиране на транспорта в Европа. Това ще направи транспортната система на 
ЕС по-ефективна и по-интегрирана чрез: 

 насръчване на преход към по-чисти видове транспорт (пр. железопътния); 

 подобряване на управлението на трафика (чрез използване на интелигентни 
транспортни системи); 

 ускоряване на внедряването на нови технологии за превозни средства и горивата 
(чрез стандарти за CO2); 

 премахване на пречките пред по-голямо разгръщане на алтернативни 
задвижващи системи (пр. електрически превозни средства). 

Във графика 1 са показани тенденциите на парникови газове (1990-2012), 
прогнози до 2030 г. и цели за 2050 г. на Европейско ниво.  
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Източник: НСИ 2015 г., www.nsi.bg 

Графика 1 

 
Изводи: 

 ---- Прогнозите на ЕС със съществуващи мерки е да намали емисиите на 
парникови газове с 22% до 2030 г.; 

 ..... Прогнозите на ЕС със допълнителни мерки е да намали емисиите на 
парникови газове с 28% до 2030 г.; 

 ---- Комисионна 2013 – изходно ниво с приетите мерки е да намали емисиите на 
парникови газове с 32% до 2030 г.; 

 ----- Да се наламат емисиите на парникови газове с 80-95% до 2050 г. като по 
линеен път се постигат целите и задачите. 

 
Емисии на парникови газове в атмосферата 

Емисиите на парникови газове отчитат влиянието върху глобалното затопляне.  
Индикаторът „ емисии на парникови газове“ представлява емисии от шест парникови 
газове, утвърдени и включени в така наречената „ кошница от Киото“: Въглероден 
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Key words: greenhouse gas emissions, energy consumption, transportation 
Abstract: Transport is essential for the economy and quality of life. It as a whole, and 

especially road, through the implementation of service adversely affects the environment by 
polluting and harming air quality, creating noise and waste and contributes greatly to climate 
change through emissions of greenhouse gases . 
 


