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COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1a bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (1a) tudomásul veszi a Bizottság ezen 

állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait; 

Or. en 

Tájékoztatásul: a nyilatkozatok szövege a következő: 

 A Bizottság nyilatkozatai 

 

Javaslat a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásairól 

 

A Bizottság „Az alacsony kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a 

polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó 

Európai Unió” című közleményében (COM(2017)0675) 2017. november 8-án bejelentette, 

hogy 2018 májusának első felében előterjeszti a harmadik mobilitási csomagot, amely egy, a 

nehézgépjárművekkel kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátási előírásokra vonatkozó javaslatot is 

tartalmazni fog. 

 

A VECTO/tanúsítási rendelet kidolgozásának menetrendje 

 

A Bizottság folytatja a járművek energiafogyasztását kiszámító eszköz („VECTO”) műszaki 

fejlesztését azzal a céllal, hogy 2020-tól kezdődően új, ismert technológiákat is bevezessen, és 

az eszköz az egyéb járműtípusokra, azaz 2020-tól a fennmaradó tehergépkocsikra és 

buszokra, 2021-től pedig a pótkocsikra is alkalmazható legyen.  

Az érdekelt felek és a gazdasági szereplők rendszeres tájékoztatása érdekében a VECTO 

eszköz fejlesztéséről, valamint az (EU) 2017/2400 rendelet módosításáról további 

információk is megtalálhatók lesznek majd a Bizottság honlapjain. 
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A tanúsítási rendelet szerinti közúti ellenőrzési vizsgálat kidolgozása 

 

A Bizottság elismeri annak fontosságát, hogy megbízható és reprezentatív adatokkal kell 

rendelkeznünk a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásáról és üzemanyag-fogyasztásáról.  

 

Ezért az (EU) 2017/2400 rendeletet ki kell egészíteni egy eljárással, amelynek célja a VECTO 

eszköz alkalmazása megfelelőségének ellenőrzése és biztosítása, továbbá az alkatrészek, 

önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és üzemanyag-fogyasztással 

kapcsolatos tulajdonságai megfelelőségének ellenőrzése és biztosítása Erről az ellenőrzési 

eljárásról – amely kiterjedne a gyártásban lévő nehézgépjárművek közúti ellenőrzésére – a 

tervek szerint 2018 végéig szavaznak a gépjárművekkel foglalkozó műszaki bizottságban 

(TCMV).  

 

Az ellenőrzési eljárás további célja a járművek üzemi teljesítményének a gyártók és 

típusjóváhagyó hatóságok vagy független harmadik felek általi ellenőrzésére szolgáló 

jövőbeli vizsgálat alapjainak lefektetése. 

 

 

 


