
 

VECTO – komentarz INSPRO

Wprowadzenie

Samochody ciężarowe odpowiadają za około 30% emisji CO2 w transporcie drogowym. W ramach strategii 
ograniczania emisji CO2 z samochodów ciężarowych Komisja Europejska opracowała znormalizowaną 
procedurę testową (VECTO), w celu oszacowania zużycia paliwa i emisji CO2.

 Prawdopodobnie będzie to podstawa dla przyszłych norm emisji CO2 dla samochodów ciężarowych 
(2016 Europejska Strategia na rzecz Mobilności Niskoemisyjnej)

 Powinna zwiększyć przejrzystość, wybór i konkurencję na rynku pojazdów ciężarowych, które po 
ujawnieniu kartelu producentów pojazdów są niezwykle ważne

 Zostanie wykorzystany do ustalania na poziomie państw członkowskich przyszłych opłat drogowych dla
pojazdów na podstawie emisji CO2, jak zaproponowano w Europejskiej Strategii na rzecz Mobilności 
Niskoemisyjnej z 2016 r.

W niniejszym tekście podsumowano opinię INSPRO (we współpracy z T&E) na temat najnowszego projektu 
Komisji Europejskiej oraz sposobu udoskonalenia VECTO, w celu maksymalizacji jego skuteczności, zarówno 
jako narzędzia regulacyjnego, jak również jako czynnika wpływającego na zwiększenie konkurencji w 
efektywności zużycia paliwa. 

Poniżej przedstawiamy nasze komentarze do projektu, który został przekazany przez Komisję Europejską w dniu
14 kwietnia 2017 r.

1. Zagwarantowanie niezależnych testów - dostęp osób i stron trzecich

Osoby trzecie mogą przeprowadzać testy tylko wtedy, gdy mają dostęp do wprowadzonych parametrów 
wejściowych. Należy wprowadzić odpowiednie regulacje, które umożliwią osobom trzecim prowadzenie badań,
a ostateczne rozporządzenie powinno zobowiązać UE do stworzenia w tym celu ram prawnych. 

Dlatego wzywamy Komisję Europejską do wyraźnego zaangażowania w prace nad nowym rozporządzeniem, by 
gwarantowało ono osobom trzecim dostęp do danych wyjściowych, używanych do przeprowadzania testów. 
Byłoby to zgodne ze wzrastającą rzeczywistą kontrolą testów typu homologacji, którą Komisja rozważa obecnie 
dla lekkich samochodów dostawczych.

2. Redukcja tolerancji testów aerodynamicznych, poprawienie ich dokładności

W obecnej propozycji tolerancja wartości oporu dla testu aerodynamicznego została ustawiona na poziomie 
7,5%. Jest to nie do zaakceptowania, a badania porównujące testy w UE i USA wykazują technicznie 
uzasadnioną maksymalną tolerancję 5%. Ważne jest, że tolerancja aerodynamiczna nie jest nieistotnym 
parametrem technicznym, ale ma znaczący wpływ na rzeczywiste zużycie paliwa. Różnica między 5 a 10% 
tolerancji to ok. 2% całkowitego zużycia paliwa. Komisja powinna zobowiązać się do regularnego przeglądu 
wszystkich procedur testowych w zakresie tolerancji i dążyć do obniżenia wartości tolerancji dla testów do 
uzasadnionego technicznie najniższego poziomu.
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm
https://www.transportenvironment.org/publications/vecto-comparison-conformity-aerodynamic-resistance-europe-and-us


 
3. Zapewnienie testów w warunkach drogowych

VECTO jest narzędziem do przeprowadzenia symulacji, które musi być wiarygodne, jeśli ma stanowić dowód. 
Wymaga to uzupełnienia o testy w realnym świecie. Pierwsze próby wprowadzenia takiej procedury (testów na 
drodze) przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji były obiecujące i wykazywały możliwość powtarzania i 
niskiej tolerancji. Niestety zapis: "na poziomie badania kompletnego pojazdu zostanie wprowadzony test na 
drodze, w celu porównania wyników symulacji i rzeczywistego życia” został usunięty z ostatecznego tekstu. 
Oczekujemy, że KE wyraźnie zobowiąże się w rozporządzeniu dotyczącym VECTO, iż test weryfikacji w 
warunkach drogowych zostanie wprowadzony nie później niż w 2017 r.

4. VECTO musi uwzględniać pojazdy ciężarowe o zerowej emisji spalin

Głównym celem strategii Unii w zakresie pojazdów ciężarowych jest dekarbonizacja transportu. Pojazdy o 
zerowej emisji będą stanowić ważny jej element. Producenci, tacy jak Mercedes, MAN, VDL i Tesla planują 
wprowadzić na rynek elektryczne pojazdy ciężarowe (powyżej 16 ton). Niektórzy z nich już w 2017 r. VECTO 
powinno uwzględnić tę kwestię, mając szczególnie na uwadze, że KE zleci lub umożliwi państwom 
członkowskim pobieranie opłat od samochodów ciężarowych w zależności od ich emisji CO2. Prawdopodobnie 
będzie się to odbywać na podstawie wartości VECTO, ale dotychczas pojazdy z zerową emisją nie są nim objęte.

W celu zachęty do przechodzenia na bardziej ekologiczne pojazdy, ominięcia barier rynkowych oraz uniknięcia 
trudności biurokratycznych proponujemy niniejszym:

- ciężarówki w pełni elektryczne oraz o napędzie wodorowym powinny otrzymać wartość emisji równą zeru. Ma
to uzasadnienie o tyle, że VECTO opiera się na badaniu emisji „od zbiornika do koła”. W ten sposób w 
przeszłości opracowywano rankingi dla pojazdów osobowych.
- z czasem ciężarówki elektryczne powinny być oceniane w oparciu o wydajność silników elektrycznych.

5. Aktualizacje VECTO

Obecnie VECTO nie uwzględnia najnowszych rozwiązań technologicznych, takich jak sterowanie tempomatem, 
hybrydyzacja, itp. Aby upewnić się, że producenci samochodów ciężarowych będą zachęcani i wynagradzani za 
dalsze doskonalenie efektywności zużycia paliwa, VECTO musi być regularnie aktualizowane i ulepszane.

W związku z tym oczekujemy, że Komisja przeprowadzi przegląd procedury i narzędzia VECTO. Poprawi to 
dokładność wartości VECTO i pozwoli uaktualnić je w odniesieniu do nowych osiągnięć technologicznych. W 
ostatecznym rozporządzeniu powinno być jasne zobowiązanie do przeprowadzania takiego przeglądu.

6. Po pierwsze przejrzystość

W obecnym kształcie regulacji, jedynie producenci pojazdów ciężarowych oraz organy odpowiedzialne za 
homologację typów pojazdów będą mieć dostęp do parametrów wejściowych (takich jak osiągi 
aerodynamiczne, dokładna masa i wydajność silnika). Konsumenci otrzymają jedynie uśrednione wyniki oporu 
opon. Tzw „afera Dieselgate” pokazała, jak ważna jest przejrzystość procedur testowych.

Nasze obawy budzi brak przejrzystości z dwóch powodów:
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http://iepieleaks.nl/vdl-100-electric-truck/
https://www.volkswagenag.com/en/news/2017/02/man_etruck.html
https://www.daimler.com/products/trucks/mercedes-benz/urban-etruck.html


 
 Brak przejrzystości procedury testowej VECTO naraża ją na nadmierne optymalizacje, a nawet 

nadużycia - zwłaszcza jeśli podatki oraz regulacje prawne będą opierać się o VECTO. Zaufanie do 
informacji o faktycznym zużyciu paliwa oraz emisji dwutlenku węgla, podawanych w oparciu o dane 
uzyskane z VECTO, musi być pewne i możliwie solidne. To może zagwarantować tylko przejrzysta 
procedura testowa VECTO.

 Obowiązująca procedura testu VECTO pokazuje niewiele więcej niż średnia wartości dopuszczalnej 
emisji CO2. Taka wartość może być reprezentatywna dla przeciętnej floty UE, ale nie musi być istotna 
dla większości indywidualnych flot. Aby umożliwić niezależne i dopasowane obliczenia i decyzje, jakie 
są podejmowane w oparciu o VECTO, floty i osoby trzecie muszą mieć dostęp do VECTO i wyników 
wszystkich jego testów, a nie tylko do średniej oporu toczenia.

W obecnie przygotowywanym projekcie regulacji w danych dla konsumenta będzie wskazany jedynie 
uśredniony opór opon. Jest to krok we właściwym kierunku, lecz wzywamy Komisję Europejską, by 
uwzględniała w nich również współczynnik oporu i inne dane. Byłby to ważny precedens w celu zwiększenia 
przejrzystości testów pojazdów i przywrócenia wiarygodności sektora motoryzacyjnego.

Warto również podkreślić, że ujawnianie oporu toczenia i współczynnika oporu powietrza nie zaszkodzi pozycji 
rynkowej producentów ponieważ:

 Przede wszystkim, większość przedstawicieli branży jest już zaangażowana w tak zwaną 
"porównawczą" działalność testową. Producenci kupują pojazdy konkurentów i starannie sprawdzają, 
czego można się nauczyć w zakresie projektowania, procesów produkcyjnych, kalibracji itp.

 Własność intelektualna nie występuje w danych wejściowych, co zostało potwierdzone we 
wcześniejszym badaniu T&E. Współczynnik oporu toczenia opony (RRC) pokazuje tylko wartość tego 
czynnika, a nie sposób, w jaki producent uzyskał takie osiągi. Właściwości aerodynamiczne wskazują 
tylko wartość oporu powietrza, ale nie na to, które części pojazdu przyczyniły się do tej wartości. 
Jedynie mapa efektywności paliwowej silnika może ujawnić pewne wskazówki dotyczące kalibracji 
silnika.

W związku z tym uważamy, że można znaleźć rozwiązania, które z jednej strony zapewniają niezbędną 
przejrzystość w celu stworzenia wiarygodnego systemu z możliwymi do zweryfikowania wynikami, a z drugiej 
strony wystarczającą ochronę danych.
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