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LÜHISELGITUS

Vesinikkütusega mootorsõidukite ehitamise eeskirjade kehtestamine võib praegu tunduda 
enneaegne. Siiski on just sellepärast, et esimesed niisugused sõidukid praegu ilmuvad, täiesti 
õige ja mõistlik luua selle teema jaoks vajalik raamistik juba varakult. On julgustav, et see 
raamistik luuakse kõigepealt üleeuroopalise kontseptsioonina – nii on võimalik, et uue 
tehnilise varustuse väljatöötamisel võetakse arvesse selleks koostatud eeskirju, mitte 
vastupidi, nagu on sageli probleemiks, kui on vaja juba olemasolevaid kontseptsioone ühe, 
üleeuroopalise eeskirjade ja määruste katuse alla koondada.

Seega on kõnealune algatus sellest vaatepunktist ülimalt positiivne. Kuna selle suhteliselt uue 
tehnoloogia kasutuselevõtt võib tuua kaasa mitmesuguseid ohutusega seotud probleeme, tuleb 
tagada, et vesinikusüsteemid oleksid sama ohutud kui tavalised jõuseadmed. Vesiniku (mida 
ei peeta energiaallikaks, vaid üheks paljutõotavaks energiakandjaks) kasutamine 
maanteesõidukites on keskkonna jaoks väga positiivne samm. Selle kasutamisel ei teki 
süsihappegaasi ega muid kasvuhoonegaase, seega tuleks vesinikkütusega autode osakaalu 
maanteedel suurendada, ning selleks on oluline aidata suurendada inimeste usaldust selle uue 
tehnoloogia vastu. Lisaks on vaja niisuguste sõidukite heakskiitmiseks õiguslikku 
raamistikku, mida praegu ei ole. Mõned ettevõtted on juba tootnud vesinikkütusega 
mootorsõidukite prototüüpe ja neid koguni turule toonud (näiteks väike arv vesiniku baasil 
kütuseelemendiga busse). Ei tohi ka unustada, et selles valdkonnas käib juba märkimisväärne 
tegevus USAs, Jaapanis ja Koreas, mis tähendab, et konkurentsivõime säilitamise mõttes on 
ELi jaoks veel suhteliselt soodne aeg kavandatud dokumenti esitada.

Esitatud ettepaneku koostamisele eelnes mitmeid tehnilisi arutelusid komisjoni organites ja 
huvirühmade vahel, kelleks olid peamiselt tootjad ning spetsialiseeritud uurimisasutused 
(eeskätt Ühendkuningriigi ettevõte TRL). Vesiniku töörühm (kelle arutelud kujundasid 
ettepaneku aluse) tegutseb komisjonis. 2006. aasta juunis saadeti ettevalmistusprotsessis 
osalejatele küsimustik, et saada ülevaade arvamustest, mismoodi eelistatakse seda küsimust 
lahendada. Nende tegevuste tulemused esitati liikmesriikidele 2006. aastal ja 2007. aasta 
alguses, ning selgus, et võimalike lähenemisviiside kohta on vaja kompleksset mõju 
hindamist.

Valitud lähenemisviisiks osutus õigusaktide vastuvõtmine ELi tasandil kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega, arvestades, et soovitud eesmärke ei ole võimalik saavutada 
üksteisest eraldiseisvate sammudega liikmesriikides. Ettepanekus võtta vastu määrus 
kehtestatakse ainult põhisätted M- ja N-kategooriasse kuuluvate mootorsõidukite 
tüübikinnituste kohta, ning tehnilised üksikasjad esitatakse rakendusmeetmetes. Määruses 
tuleb käsitleda ka kaitsemeetodeid, mis on seotud kokkupõrkekaitsega ja vesiniku 
kasutamisega. Selles määruses mõistetakse vesinikkütusega mootorsõiduki all mis tahes 
mootorsõidukit, mille liikumapanemiseks kasutatakse kütusena puhast vesinikku või vesiniku 
ja maagaasi segu. Jõuallikas viitab kas vesiniku kasutamisele sisepõlemismootorites või 
käitamisele kütuseelementide abil. Määrusega kehtestatakse ka kohustused tootjatele ja 
üldised nõuded vesinikusüsteemi osadele, sealhulgas paakidele ja vedela vesiniku mahutitele, 
samuti gaasilisse olekusse surutud vesinikule. Selles käsitletakse ka vesinikusüsteemi osade ja 
sõidukisüsteemide paigaldamise üldnõudeid. Loomulikult sisaldab määrus ka sätete 
kohaldamise ja meetmete rakendamise ajakava, karistusi määruse täitmata jätmise eest ning 
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üksikasju selle jõustumise kohta.

Ettepanek on täielikult kooskõlas ELi säästva arengu strateegiaga.

Alltoodud tabelis on esitatud teave selle valdkonna tulevikuväljavaadete kohta:

Tabel: Vesinikkütusega mootorsõidukite kasutuselevõtmise määrad aastatel 2017-2025

Aasta HyWays stsenaarium 
a: äärmiselt suur 

poliitiline toetus, kiire 
õppimine

HyWays stsenaarium b:  
suur poliitiline toetus, kiire 

õppimine

HyWays stsenaarium c:  
mõõdukas poliitiline 

toetus, mõõdukas 
õppimine

2017 1.0% 0.2% 0.006%

2018 1.5% 0.4% 0.02%

2019 2.3% 0.7% 0.04%

2020 3.2% 1.2% 0.1%

2021 4.4% 1.7% 0.1%

2022 5.7% 2.4% 0.2%

2023 7.3% 3.2% 0.4%

2024 9.1% 4.1% 0.6%

2025 11.2% 5.1% 0.8%

Allikas: Euroopa Komisjoni mõju hindamine (SEK (2007)1301), lk 33

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) M- ja N-kategooriatesse kuuluvate 
vesinikkütusega mootorsõidukite,
sealhulgas selliste sõidukite 
kokkupõrkekaitse ja elektriohutuse 
tagamise suhtes;

(1) M- ja N-kategooriasse kuuluvate 
vesinikkütusega mootorsõidukite suhtes;

Selgitus

Väljajäetud tekst sisaldub artikli 12 lõike 2 punktis b nende aspektide loetelus, mille kohta 
komisjoni võib võtta vastu rakendusmeetmed (kuid ei pea seda tegema).  Seepärast tuleks 
kõnealune osa tekstist välja jätta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „vesinikkütusega mootorsõiduk” – mis 
tahes mootorsõiduk, mille
liikumapanemiseks kasutatakse kütusena 
puhast vesinikku või vesiniku ja maagaasi 
segu;

(1) „vesinikkütusega mootorsõiduk” – mis 
tahes mootorsõiduk, mille jõuallikas
kasutatakse kütusena vesinikku;

Selgitus

Arvestades arutelusid selle üle, kas otsida paremat määratlust vesiniku kui jõuallika kütuse 
jaoks (puhas vesinik, vesiniku ja maagaasi segu), on uus määratlus lihtsam – see viitab 
mootorsõidukitele, mille jõuallikas kasutatakse mis tahes vesinikku. Vt ka 
muudatusettepanekut 13 ja selle selgitust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad tõendavad, et kõik uued 
vesinikkütusega mootorsõidukid, mis 
müüakse, registreeritakse või võetakse 
kasutusse ühenduses, ja kõik 

1. Tootjad tõendavad, et kõik uued 
vesinikkütusega mootorsõidukid, mis 
müüakse, registreeritakse või võetakse 
kasutusse ühenduses, ja kõik 
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vesinikusüsteemi osad või 
vesinikusüsteemid, mis müüakse või 
võetakse kasutusse ühenduses, on saanud 
käesoleva määruse kohase tüübikinnituse.

vesinikusüsteemi osad või 
vesinikusüsteemid, mis müüakse või 
võetakse kasutusse ühenduses, on saanud 
käesoleva määruse ja selle 
rakendusmeetmete kohase tüübikinnituse.

Selgitus

Toodetud mootorsõidukid ei pea vastama  tehniliselt mitte ainult käesolevale määrusele, vaid 
loomulikult ka selle rakendusmeetmete nõuetele, milles sätestatakse üksikasjalikumad 
tehnilised nõuded sõidukitele ja nende vesinikusüsteemidele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõiduki tüübikinnituse saamiseks 
varustavad tootjad vesinikkütusega 
mootorsõidukid vesinikusüsteemi osade ja 
süsteemidega, mida on katsetatud ja mis on 
paigaldatud vastavalt käesoleva määruse 
nõuetele.

2. Sõiduki tüübikinnituse saamiseks 
varustavad tootjad vesinikkütusega 
mootorsõidukid vesinikusüsteemi osade ja 
süsteemidega, mida on katsetatud ja mis on 
paigaldatud vastavalt käesoleva määruse ja 
selle rakendusmeetmete nõuetele.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vesinikusüsteemi osade ja süsteemide 
tüübikinnituse saamiseks tagavad tootjad, 
et vesinikusüsteemi osi ja süsteeme 
katsetatakse vastavalt käesoleva määruse 
nõuetele.

3. Vesinikusüsteemi osade ja süsteemide 
tüübikinnituse saamiseks tagavad tootjad, 
et vesinikusüsteemi osi ja süsteeme 
katsetatakse vastavalt käesoleva määruse ja 
selle rakendusmeetmete nõuetele.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitust.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootjad esitavad teabe 
vesinikusüsteemide ja nende osade 
korralise kontrollimise kohta sõiduki 
kasutamisaja jooksul.

5. Tootjad esitavad volitatud 
kontrolliasutustele teabe 
vesinikusüsteemide ja nende osade 
kontrollimise ja tehnilise hoolduse kohta 
sõiduki kasutamisaja jooksul.

Selgitus

Algne sõnastus on liiga üldine. Algses variandis sisaldub sõna „korraline”. On selge, et teave 
on selle adressaadi jaoks alati spetsiifiline.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vesinikusüsteemid ja nende osad 
peavad kogu oma tööea jooksul vastu 
eeldatavale temperatuurile ja rõhule;

d) vesinikusüsteemid ja nende osad peavad 
kogu oma eeldatava tööea jooksul vastu 
eeldatavale temperatuurile ja rõhule;

Selgitus

Vesinikusüsteemide ja nende osade tööiga tuleks määratleda täpsemalt, lisades sõna 
„eeldatav” (tööiga).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tuleb esitada kõigi paagi valmistamisel 
kasutatud peamiste materjalide omadused 
ja nende lubatavad kõrvalekalded, 
sealhulgas ka materjaliga läbiviidud 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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katsetuste tulemused.

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates artikli 15 teises lõigus esitatud 
kuupäevast ei anna riigi pädev asutus EC 
või oma riigi tüübikinnitust uutele 
vesinikkütusega sõidukite tüüpidele või 
vesinikusüsteemidele või nende osadele, 
mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele.

1. Alates artikli 15 teises lõigus esitatud 
kuupäevast ei anna riigi pädev asutus EC 
või oma riigi tüübikinnitust uutele 
vesinikkütusega sõidukite tüüpidele või 
vesinikusüsteemidele või nende osadele, 
mis ei vasta käesolevas määruses ja selle 
rakendusmeetmetes sätestatud nõuetele.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates [kuupäev, 36 kuud pärast 
jõustumist] ei pea riigi pädev asutus 
kehtivaks käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele mittevastavate vesinikkütusega 
sõidukite tüüpide vastavuskinnitusi 
direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses 
ja keelab taoliste sõidukite registreerimise, 
müügi ja kasutuselevõtu ning keelavad 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
mittevastavate uute vesinikusüsteemide või 
nende osade müügi ja kasutuselevõtu.

2. Alates [kuupäev, 36 kuud pärast 
jõustumist] ei pea riigi pädev asutus 
kehtivaks käesolevas määruses ja selle 
rakendusmeetmetes sätestatud nõuetele 
mittevastavate vesinikkütusega sõidukite 
tüüpide vastavuskinnitusi direktiivi 
2007/46/EÜ artikli 26 tähenduses ja keelab 
taoliste sõidukite registreerimise, müügi ja 
kasutuselevõtu ning keelavad käesolevas 
määruses ja selle rakendusmeetmetes
sätestatud nõuetele mittevastavate uute 
vesinikusüsteemide või nende osade müügi 
ja kasutuselevõtu.
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piiramata käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohaldatavust ning tingimusel, et on 
jõustunud artikli 12 lõike 1 alusel vastu 
võetud rakendusmeetmed, ei tohi riigi 
pädev asutus vesinikkütuse kasutamisega 
seotud põhjustel keelduda tootja taotletud 
EC-tüübikinnituse või riikliku 
tüübikinnituse andmisest uuele 
sõidukitüübile, vesinikusüsteemile või selle 
osale või keelata uue sõiduki 
registreerimist, müüki või 
kasutuselevõtmist või uue 
vesinikusüsteemi või selle osa müüki või 
kasutuselevõtmist, kui asjaomane sõiduk, 
süsteem või osa vastab käesolevas 
määruses esitatud nõuetele.

3. Piiramata käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohaldatavust ning tingimusel, et on 
jõustunud artikli 12 lõike 1 alusel vastu 
võetud rakendusmeetmed, ei tohi riigi 
pädev asutus vesinikkütuse kasutamisega 
seotud põhjustel keelduda tootja taotletud 
EC-tüübikinnituse või riikliku 
tüübikinnituse andmisest uuele 
sõidukitüübile, või EC-tüübikinnituse või 
riikliku tüübikinnituse andmisest
vesinikusüsteemile või selle osale või 
keelata uue sõiduki registreerimist, müüki 
või kasutuselevõtmist või uue 
vesinikusüsteemi või selle osa müüki või 
kasutuselevõtmist, kui asjaomane sõiduk, 
süsteem või osa vastab käesolevas 
määruses ja  selle rakendusmeetmetes
esitatud nõuetele.

Selgitus

Viide rakendusmeetmetele on lisatud samal põhimõttel nagu artikli 4 lõikes 1. Viide EC-
tüübikinnitusele on lisatud, et viia tekst vastavusse eelnevate lõigetega: kui on viidatud EC-
tüübikinnituse andmisele uuele sõidukitüübile, peab see puudutama ka EC-tüübikinnituse 
andmist vesinikusüsteemile või selle osale.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab direktiivi 2007/46/EÜ 
artikli 39 lõikes 9 osutatud korras vastu 

Komisjon võtab vastu järgmised 
rakendusmeetmed:
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järgmised rakendusmeetmed:
(a) haldussätted vesinikkütusel töötavate 
sõidukite, vesinikusüsteemide ja nende 
osade EC-tüübikinnituse kohta;

(a) haldussätted vesinikkütusel töötavate 
sõidukite, vesinikusüsteemide ja nende 
osade EC-tüübikinnituse kohta;

(b) teave, mille tootjad esitavad 
tüübikinnituse saamiseks ja artikli 4 
lõigetes 4 ja 5 osundatud korralise 
kontrollimise kohta;

(b) teave, mille tootjad esitavad 
tüübikinnituse saamiseks ja artikli 4 
lõigetes 4 ja 5 osundatud korralise 
kontrollimise kohta;

(c) üksikasjalikud eeskirjad II kuni V lisas 
esitatud katsemeetodite kohta;

(c) üksikasjalikud eeskirjad II kuni V lisas 
esitatud katsemeetodite kohta;

(d) VI lisas käsitletud üksikasjalikud 
eeskirjad vesinikusüsteemide ja nende 
osade paigaldamise kohta;

(d) VI lisas käsitletud üksikasjalikud 
eeskirjad vesinikusüsteemide ja nende 
osade paigaldamise kohta;

(e) artiklis 5 esitatud nõuded 
vesinikusüsteemide ja nende osade ohutu ja 
kindla töö tagamiseks.

(e) artiklis 5 esitatud nõuded 
vesinikusüsteemide ja nende osade ohutu ja 
kindla töö tagamiseks.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõikes 2 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

See täpsustus on vajalik, kuna rakendusmeetmed tuleb vastu võtta vastavalt raamdirektiivile 
2007/46/EÜ, mis on põhiline dokument kõikide mootorsõidukite tüübikinnituste jaoks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 2  

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta direktiivi 2007/46/EÜ 
artikli 39 lõikes 9 osutatud korras vastu 
järgmised rakendusmeetmed:

Komisjon võib võtta vastu järgmised 
rakendusmeetmed:

(a) konkreetsed tehnilised nõuded artikli 8 
lõike 4 ja artikli 9 lõike 2 kohaldamiseks;

(a) konkreetsed tehnilised nõuded artikli 8 
lõike 4 ja artikli 9 lõike 2 kohaldamiseks;

(b) eeskirjad nõuete kohta, mida esitatakse 
järgmistel puhkudel:

(b) eeskirjad nõuete kohta, mida esitatakse 
järgmistel puhkudel:
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- puhta vesiniku või vesiniku ja 
maagaasi/biometaani segu kasutamine;

- vesiniku hoidmise ja kasutamise uued 
viisid;

- vesiniku hoidmise ja kasutamise uued 
viisid;

- sõiduki kokkupõrkekaitse tagamine; - sõiduki kokkupõrkekaitse tagamine, 
arvestades vesinikusüsteemi ja selle osade 
terviklikkust;

- kompleksne ohutusnõuete süsteem, mis 
hõlmab vähemalt gaasilekete avastamist ja 
nõudeid läbipuhumisgaasile;

- kompleksne ohutusnõuete süsteem, mis 
hõlmab vähemalt gaasilekete avastamist ja 
nõudeid läbipuhumisgaasile;

- elektriisolatsioon ja elektriohutus; - elektriisolatsioon ja elektriohutus;

- sõiduki märgistamine;

(c) muud käesoleva määruse 
kohaldamiseks vajalikud meetmed.

(c) muud käesoleva määruse 
kohaldamiseks vajalikud meetmed.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõikes 2 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Täpsustamine on vajalik, kuna rakendusmeetmed tuleb vastu võtta vastavalt raamdirektiivile 
2007/46/EÜ, mis on põhiline dokument kõikide mootorsõidukite tüübikinnituste jaoks. Selle 
muudatusettepanekuga lisatakse konkreetne nõue seoses puhta vesiniku või vesiniku ja 
maagaasi/biometaani segu kasutamisega, mis jäeti välja artikli 3 lõikest 1, kuna loogilisem on 
lisada see täpsustus siia, rakendusmeetmete teema alla. Sama kehtib ka lisanduse kohta, mis 
puudutab vesinikusüsteemide ja nende osade terviklikkust kokkupõrkekaitse kontekstis. 
Märgistamine kuulub siia kui vesinikusüsteemi osadega sõidukite identifitseerimise oluline 
osa.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad sätted, mida kohaldatakse 

1. Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad sätted, mida kohaldatakse 
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käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
tootjate poolt, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks.
Ettenähtud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist 
sätetest hiljemalt [kuupäev, kaheksateist 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] 
ning teatavad komisjonile edaspidi 
viivitamata igast neis tehtud muudatusest.

käesoleva määruse ja selle 
rakendusmeetmete sätete rikkumise korral 
tootjate poolt, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks.
Ettenähtud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist 
sätetest hiljemalt [kuupäev, kakskümmend 
neli kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva] ning teatavad 
komisjonile edaspidi viivitamata igast neis 
tehtud muudatusest.

Selgitus

Rakendusmeetmete kohta vt muudatusettepaneku 3 selgitust. Mis puudutab perioodi 
pikendamist 24 kuule, siis võib 18 kuud olla riigi seadusandliku süsteemi jaoks liiga lühike 
aeg, et riik jõuaks komisjoni teavitada karistusi käsitlevatest kehtestatud sätetest.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa sissejuhatus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tüübikinnitust vajavad järgmised 
vesinikusüsteemi osad:

Tüübikinnitust vajavad järgmised 
vesinikusüsteemi osad, kui need on 
sõidukil olemas:

Selgitus

Nii on tekst palju täpsem ja selgem.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa – punkt a – alapunkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) vesiniku lekke avastamise andurid.

Selgitus

Andurid kuuluvad loogiliselt sellesse rühma.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osad, mis on konstrueeritud 
kokkusurutud (gaasilise) vesiniku 
kasutamiseks:

(b) osad, mis on konstrueeritud 
kokkusurutud (gaasilise) vesiniku 
kasutamiseks, mille nimitöörõhk on 
suurem kui 3,0 megapaskalit;

Selgitus

On mõistlik nõuda tüübikinnitust ainult nendele osadele, mis on mõeldud kokkusurutud 
(gaasilise) vesiniku kasutamiseks rõhuga üle 3,0 megapaskali, kuna see hoiaks ära 
arusaamatusi seoses tüübikinnituse andmisega madalamal rõhul töötamiseks konstrueeritud 
osadele; kinnituse andmine viimastele muudaks kinnitusprotsessi tarbetult keerulisemaks 
(pealegi kuuluvad need vedelat vesinikku kasutavaid osasid käsitleva  punkti a alla).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa – punkt b – alapunkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) vesiniku lekke avastamise andurid.

Selgitus

Andurid kuuluvad loogiliselt sellesse rühma.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
II lisa –  punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Suurima täitmistaseme katse: katse 
eesmärk on tõendada, et vesiniku tase 
täitmisel ei põhjusta kunagi 
rõhulangetusseadmete avanemist.

(c) Suurima täitmistaseme katse: katse 
eesmärk on tõendada, et süsteem, mis 
hoiab ära paagi ületäitumist, töötab 
korralikult ning et vesiniku tase täitmisel 
ei põhjusta kunagi rõhulangetusseadmete 
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avanemist.

Selgitus

Selle muudatuse eesmärgiks on teha oluline täpsustus: kõige tähtsam on see, et ületäitumist 
ärahoidev süsteem töötaks korralikult – ainult sellisel juhul ei põhjusta vesiniku tase täitmisel 
kunagi rõhulangetusseadmete avanemist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
VI lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Avarii korral peab automaatne 
sulgeklapp katkestama gaasi väljumise 
paagist.

Selgitus

Siia on vaja  lisada automaatne sulgeklapp, sest avarii korral tuleb gaasi väljumine paagist 
kindlasti katkestada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
VI lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Vesinikusüsteemi osad, millest vesinik 
võiks lekkida sõitjateruumi, pakiruumi või 
sõiduki muudesse ventilatsioonita 
osadesse, tuleb katta hermeetilise 
ümbrisega või kasutada muud 
rakendusaktis ettenähtud võrdväärset 
lahendust.

13. Vesinikusüsteemi osad, millest vesinik 
võiks lekkida sõitjateruumi, pakiruumi või 
sõiduki muudesse ventilatsioonita 
osadesse, tuleb katta hermeetilise 
ümbrisega või kasutada muud võrdväärset 
lahendust.

Selgitus
Seda viidet ei esine VI lisa üheski teises punktis; see on loogiline, kuna artikli 12 lõike 1 
punktis d nähakse ette, et meetmed võetakse vastu kogu VI lisa kohta. Teiseks on siin 
kasutatud terminit „rakendusakt”, samas kui kogu ülejäänud tekstis räägitakse "meetmetest".
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
VII lisa punkti 7 sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XI lisa 4. liites lisatakse punktis 62 tabelile 
järgmine uus rida:

XI lisa 5. liites lisatakse järgmine punkt 
58a:

Selgitus

VII lisa punktis 7 on vale viide XI lisa 4. liitele. Õige on viidata 5. liitele, milles käsitletakse 
direktiivis 2007/46/EÜ liikurkraanasid.
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