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Ändringsförslag
1a. Europaparlamentet tar del av
kommissionens uttalanden, som bifogas
denna resolution.
Or. en

För kännedom återges uttalanden här:
UTTALANDEN FRÅN KOMMISSIONEN
Förslag om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon
Enligt vad som annonserades den 8 november 2017 i meddelandet ”Resultat för utsläppssnål
rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina
företag och sina arbetstagare” (COM(2017) 675 final) planerar kommissionen att lägga fram
det tredje paketet för rörlighet under första hälften av maj 2018. I paketet ingår ett förslag om
normer för koldioxidutsläpp från tunga lastbilar.
Tidsplan för utveckling av simuleringsverktyget Vecto/certifieringsförordningen
Kommissionen fortsätter arbetet med den tekniska utvecklingen av verktyget för beräkning av
fordons energiförbrukning (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - Vecto) med sikte
på att integrera ny känd teknik från och med 2020 och andra typer av fordon, dvs. återstående
lastbilar och bussar, från och med 2020, och släpvagnar från och med 2021.
Mer information om utvecklingen av Vecto och om ändringen av förordning (EU) 2017/2400
kommer att publiceras på kommissionens relevanta webbplatser så att berörda parter och
ekonomiska aktörer löpande kan hålla sig informerade.
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Utveckling av ett förfarande för vägkontrollprovning inom ramen för
certifieringsförordningen
Kommissionen är medveten om vikten av att ha tillgång till tillförlitliga och representativa
data om tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
Förordning (EU) 2017/2400 kommer därför att kompletteras med ett förfarande för att
kontrollera och säkerställa överensstämmelse av Vecto-resultaten samt av koldioxidutsläppsoch bränsleförbrukningsrelaterade egenskaper hos relevanta komponenter, separata tekniska
enheter och system. Enligt planen ska den tekniska kommittén för motorfordon rösta om
kontrollförfarandet, som bör inbegripa vägprovning av tunga fordon i tillverkning, före slutet
av 2018.
Det är också tänkt att kontrollförfarandet ska ligga till grund för framtida provning för att
kontrollera prestanda hos fordon i drift, som utförs av tillverkare och
typgodkännandemyndigheter, eller av oberoende tredje part.
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