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Bod 1 a (nový) 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. bere na vědomí prohlášení Komise, 

které je přílohou tohoto usnesení; 

Or. en 

Pro informaci, znění prohlášení je následující: 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

 

Návrh norem CO2 pro těžká vozidla 

Jak bylo oznámeno dne 8. listopadu 2017 ve sdělení „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – 

Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl 

a pracovníky“ (COM(2017) 675 final), Komise hodlá v první polovině května 2018 předložit 

třetí balíček opatření v oblasti mobility, který obsahuje též návrh na stanovení norem pro 

emise oxidu uhličitého z nákladních vozidel. 

 

Harmonogram pro vývoj nástroje VECTO / certifikačního nařízení 

Komise pokračuje v technickém vývoji nástroje pro výpočet spotřeby energie vozidla 

(VECTO) tak, aby zahrnoval od roku 2020 nové známé technologie a také další druhy 

vozidel, konkrétně od roku 2020 zbývající nákladní automobily, autobusy a autokary a od 

roku 2021 přípojná vozidla.  

Další informace o vývoji nástroje VECTO, jakož i o změně nařízení (EU) 2017/2400, budou 

zveřejněny na příslušných internetových stránkách Komise s cílem pravidelně informovat 

zúčastněné strany a hospodářské subjekty. 

 

Vývoj zkoušky shodnosti vozidel při provozu na silnici v rámci certifikačního nařízení 

Komise uznává význam spolehlivých a reprezentativních údajů o emisích CO2 a spotřebě 

paliva těžkých vozidel.  
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Nařízení (EU) 2017/2400 by proto mělo být doplněno o postup pro ověřování a zajištění 

shodnosti, pokud jde o používání nástroje VECTO, jakož i o vlastnosti příslušných 

konstrukčních částí, samostatných technických celků a systémů související s CO2 a spotřebou 

paliva. O tomto postupu ověřování, který by měl zahrnovat zkoušení těžkých vozidel 

ve výrobě při provozu na silnici, se má podle plánu hlasovat v Technickém výboru pro 

motorová vozidla před koncem roku 2018.  

 

Uvedený postup ověřování má rovněž sloužit jako základ pro budoucí zkoušku pro ověření 

výkonu vozidel v provozu, které by prováděli výrobci a orgány příslušné pro schvalování typu 

nebo nezávislé třetí strany. 

 

 


