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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1 α. λαμβάνει υπό σημείωση τις 

δηλώσεις της Επιτροπής που 

επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα· 

Or. en 

Προς ενημέρωση, το κείμενο των δηλώσεων έχει ως εξής: 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

[Πρόταση σχετικά με τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα] 

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 στην ανακοίνωση με τίτλο «Επίτευξη των 

στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών – Η Ευρωπαϊκή Ένωση που 

προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία 

της και τους εργαζομένους της» (COM(2017) 675 final), η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει 

την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του Μαΐου 2018, στην 

οποία περιλαμβάνεται πρόταση σχετικά με τον καθορισμό των προτύπων εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα για τα φορτηγά. 

 

[Χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης του VECTO/Κανονισμού Πιστοποίησης] 

Η Επιτροπή παρακολουθεί την τεχνική ανάπτυξη του Vehicle Energy Consumption 

Calculation Tool («Εργαλείο υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης οχήματος» - VECTO) 

με σκοπό τη συμπερίληψη σε αυτό νέων γνωστών τεχνολογιών από το 2020 και άλλων τύπων 

οχημάτων, δηλαδή υπόλοιπα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν και ρυμουλκούμενα, από το 

2021.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του εργαλείου VECTO, καθώς και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 θα δημοσιευτούν στις σχετικές ιστοσελίδες της 

Επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι οικονομικοί φορείς 

ενημερώνονται τακτικά. 
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[Ανάπτυξη μιας οδικής δοκιμής επαλήθευσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Πιστοποίησης] 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών 

δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων από βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα.  

 

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα συμπληρώνεται από μια διαδικασία για την 

εξακρίβωση και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της λειτουργίας του VECTO, καθώς και 

των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου και των συναφών ιδιοτήτων των 

σχετικών κατασκευαστικών στοιχείων, των χωριστών τεχνικών μονάδων και συστημάτων. Η 

εν λόγω διαδικασία επαλήθευσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει οδικές δοκιμές βαρέων 

επαγγελματικών οχημάτων σε παραγωγή, έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ψηφοφορία στην 

τεχνική επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα πριν από το τέλος του 2018.  

 

Η διαδικασία επαλήθευσης προορίζεται επίσης να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική 

δοκιμή για τον έλεγχο της εν χρήσει επίδοσης των οχημάτων από τους κατασκευαστές και τις 

αρχές έγκρισης τύπου ή από ανεξάρτητα τρίτα μέρη.  

 

 

 


