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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis.  neemt kennis van de verklaringen 

van de Commissie die als bijlage bij 

onderhavige resolutie zijn gevoegd; 

Or. en 

Ter informatie, de tekst van de verklaringen luidt als volgt: 

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE 
 

 Voorstel voor CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen 

 

Zoals op 8 november 2017 aangekondigd in de mededeling "Invulling geven aan emissiearme 

mobiliteit — Een Europese Unie die de planeet beschermt, haar consumenten sterker maakt 

en haar industrie en werknemers verdedigt" (COM(2017) 675 final), is de Commissie 

voornemens in de eerste helft van mei 2018 het derde mobiliteitspakket te presenteren, waarin 

een voorstel voor de vaststelling van normen voor kooldioxide-emissies door vrachtwagens 

wordt opgenomen.  

 

Tijdschema voor de ontwikkeling van de Vecto/Certificeringsverordening 

  

De Commissie gaat verder met de technische ontwikkeling van de calculator voor de 

berekening van het energieverbruik van voertuigen (Vecto: Vehicle Energy Consumption 

Calculation Tool) om deze vanaf 2020 ook voor nieuwe bekende technologieën en andere 

typen voertuigen toe te passen, zoals vrachtwagens, bussen en touringcars vanaf 2020 en 

aanhangwagens vanaf 2021.  

 

Nadere informatie over de ontwikkeling van de Vecto-calculator en de wijziging van 

Verordening (EU) 2017/2400 zullen op de relevante websites van de Commissie worden 

bekendgemaakt om te waarborgen dat belanghebbenden en marktdeelnemers regelmatig 

worden geïnformeerd.  
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Ontwikkeling van een controleproef op de weg in het kader van de Certificeringsverordening 

  

De Commissie erkent dat het belangrijk is over betrouwbare en representatieve gegevens over 

de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van zware bedrijfsvoertuigen te beschikken.  

 

Derhalve is het de bedoeling Verordening (EU) 2017/2400 aan te vullen met een procedure 

om de conformiteit van de Vecto-operatie en van de kenmerken betreffende CO2 en 

brandstofverbruik van de relevante onderdelen, technische eenheden en systemen te 

controleren en te waarborgen. Het technisch comité motorvoertuigen moet volgens planning 

vóór het einde van 2018 zijn stem uitbrengen over de controleprocedure, die onder meer het 

op de weg testen van in productie genomen zware bedrijfsvoertuigen moet omvatten.  

 

De controleprocedure moet ook de basis gaan vormen voor een toekomstige test voor het 

controleren van de prestaties van voertuigen tijdens het gebruik door fabrikanten en 

typegoedkeuringsinstanties, of door onafhankelijke derden.  

 

 


