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Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a.  tager Kommissionens erklæringer, 

der er vedføjet som bilag til denne 

beslutning, til efterretning; 

Or. en 

Til orientering har erklæringerne følgende ordlyd: 

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN 
 

 Forslag om CO2-standarder for tunge erhvervskøretøjer 

 

Som bebudet i meddelelsen af 8. november 2017 "Fremme af lavemissionsmobilitet – En 

Europæisk Union, der beskytter planeten, styrker forbrugernes rettigheder og forsvarer 

industrien og arbejdstagerne" (COM(2017) 675 final) har Kommissionen til hensigt at 

fremlægge den tredje mobilitetspakke i første halvdel af maj 2018, herunder et forslag om 

fastsættelse af præstationsnormer for lastvognes CO2-emissioner.  

 

Kalender for udviklingen af VECTO/certificeringsforordningen 

  

Kommissionen følger den tekniske udvikling af værktøjet til beregning af køretøjers 

energiforbrug (VECTO) med henblik på at inkludere nye kendte teknologier fra 2020 og 

andre typer af køretøjer, dvs. de tilbageværende lastvogne og busser fra 2020 og 

påhængskøretøjer fra 2021.  

 

Yderligere oplysninger om udviklingen af VECTO såvel som ændringen af forordning (EU) 

2017/2400 vil blive offentliggjort på de af Kommissionens websteder, der er relevante, for at 

sikre, at interessenter og økonomiske operatører bliver regelmæssigt orienteret.  

 

Udvikling af en vejverificeringstest under certificeringsforordningen 
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Kommissionen anerkender vigtigheden af at have solide og repræsentative data om tunge 

erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug.  

 

Det er derfor meningen, at forordning (EU) 2017/2400 skal suppleres med en procedure for 

verificering og sikring af overensstemmelsen ved VECTO's funktion såvel som de CO2- og 

brændstofforbrugsrelaterede egenskaber ved de relevante komponenter, særskilte tekniske 

enheder og systemer. Verificeringsproceduren, der bør omfatte test på vejen af tunge 

erhvervskøretøjer i produktion, skal efter planen vedtages af Det Tekniske Udvalg for 

Motorkøretøjer inden udgangen af 2018.  

 

Verificeringsproceduren skal ligeledes danne grundlag for en fremtidig test til verificering af 

ibrugtagne køretøjers præstationer, der skal foretages af producenter og typegodkendende 

myndigheder eller af uafhængige tredjeparter.  

 

 


