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Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1а (нов) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a.  Приема за сведение 

декларациите на Комисията, 

приложени към настоящата 

резолюция; 

Or. en 

За сведение текстът на изявленията е следният: 

ДЕКЛАРАЦИИ НА КОМИСИЯТА 
 

Предложение за стандарти за емисиите на CO2 от ТПС 

 

Както обяви на 8 ноември 2017 г. в съобщението озаглавено „Към мобилност с ниски 

емисии: за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на 

своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“ (COM(2017) 675 

final), Комисията възнамерява да представи трети пакет за мобилност през първата 

половина на май 2018 г., включително предложение за определяне на стандартите за 

емисиите на въглероден двуокис за камиони.  

 

График на развитието на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2400 на Комисията 

(VECTO) за сертифициране 

  

Комисията се стреми към техническото развитие на инструмента за изчисляване на 

потреблението на енергия (VECTO) с оглед на включването на новите известни 

технологии, считано от 2020 г., както и на други видове превозни средства, т.е. 

оставащите камиони, автобуси, считано от 2020 г., и ремаркета, считано от 2021 г.  

 

Допълнителна информация относно развитието на инструмента VECTO, както и 

изменението на Регламент (ЕС) 2017/2400 ще бъдат публикувани на съответните 

уебсайтове на Комисията, за да се гарантира, че заинтересованите страни и 

икономическите оператори са информирани редовно.  
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Развитие на теста за пътна проверка съгласно Регламента за сертифициране 

  

Комисията признава значението на наличието на надеждни и представителни данни за 

емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежките превозни средства.  

 

Регламент (ЕС) № 2017/2400 следователно е предназначен да бъде допълнен от 

процедура за проверка и гарантиране на съответствието на VECTO операцията, както и 

за свойствата, свързани с емисиите на  CO2 и на разхода на гориво, на съответните 

компоненти, отделните технически възли и системи. Тази процедура за проверка, които 

следва да включва изпитване в реални условия на тежкотоварни превозни средства в 

процес на производство, се планира да бъде гласувана в Техническия комитет по 

моторните превозни средства преди края на 2018 г.  

 

Процедурата по проверка има за цел също така да послужи за основа за бъдещ тест за 

проверка на експлоатационните показатели на превозни средства от страна на 

производителите и на органите по одобряване на типа, или от независими трети страни.  

 

 


