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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. przyjmuje do wiadomości 

oświadczenia Komisji załączone do 

niniejszej rezolucji; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco: 

DEKLARACJE KOMISJI 

 

[Wniosek w sprawie norm w odniesieniu do emisji CO2 z pojazdów ciężkich] 

W swoim komunikacie z dnia 8 listopada 2017 r. pt. „Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej 

– Unia Europejska, która chroni naszą planetę, wzmacnia pozycję konsumentów oraz broni 

swojego przemysłu i pracowników” (COM(2017) 675 final) Komisja ogłosiła zamiar 

przedstawienia w pierwszej połowie maja 2018 r. trzeciego pakietu na rzecz mobilności 

zawierającego również wniosek ustanawiający normy w odniesieniu do emisji dwutlenku 

węgla z samochodów ciężarowych. 

 

[Harmonogram prac nad rozporządzeniem w sprawie VECTO/certyfikacji] 

Komisja jest w trakcie opracowywania narzędzia do obliczania zużycia energii przez pojazd 

(VECTO) w celu objęcia nim nowych rodzajów technologii, poczynając od roku 2020 r., 

pozostałych rodzajów pojazdów, tj. nieobjętych do tej pory samochodów ciężarowych, 

autobusów i autokarów od 2020 r. oraz przyczep od 2021 r.  

Na użytek zainteresowanych stron i podmiotów gospodarczych na poświęconych temu 

zagadnieniu stronach Komisji będą regularnie publikowane dalsze informacje na temat 

rozwoju narzędzia VECTO oraz zmian do rozporządzenia (UE) 2017/2400. 
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[Prace nad testowaniem w warunkach drogowych w ramach rozporządzenia w sprawie 

certyfikacji] 

Komisja docenia znaczenie rzetelnych i reprezentatywnych danych dotyczących emisji CO2 

z pojazdów ciężkich oraz ich zużycia paliwa.  

 

Z tego względu rozporządzenie (UE) 2017/2400 zostanie uzupełnione procedurą mającą na 

celu weryfikację działania narzędzia VECTO i powiązanych z emisjami CO2 i zużyciem 

paliwa właściwości istotnych części, oddzielnych zespołów technicznych i układów, oraz ich 

zgodności z przepisami. Przed końcem 2018 r. zaplanowano głosowanie na forum Komitetu 

Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych nad wspomnianą procedurą weryfikacji, która 

będzie obejmować testowanie produkowanych pojazdów ciężkich w warunkach drogowych.  

 

Zakłada się, że procedura weryfikacji będzie stanowić podstawę przeprowadzanych przez 

producentów i organy udzielające homologacji typu lub przez niezależne strony trzecie 

przyszłych testów mających na celu ocenę działania pojazdów w normalnych warunkach 

użytkowania. 

 

 

 

 


