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LYHYET PERUSTELUT

Tällä hetkellä saattaa vaikuttaa ennenaikaiselta vahvistaa säännöt vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen valmistamiselle. Ensimmäiset tällaiset ajoneuvot ovat kuitenkin nyt 
ilmestymässä markkinoille, ja juuri siksi on aivan oikein ja järkevää luoda asiaa koskeva 
tarvittava kehys etukäteen. On myös rohkaisevaa, että tämä kehys luodaan ensin Euroopan 
laajuisena mallina – tämä mahdollistaa sen, että kehittymässä olevat tekniset laitteet 
noudattavat sääntöjä, eikä päinvastoin, mikä on usein ongelmallista, kun jo olemassa olevia 
malleja yritetään sovittaa sääntöjen ja asetusten muodostaman yhtenäisen Euroopan laajuisen 
katon alle.

Tältä kannalta tarkasteltuna aloite on siis erittäin myönteinen. Koska tämän suhteellisen 
uuden teknologian käyttöönottoon saattaa liittyä erilaisia turvallisuusongelmia, on 
varmistettava, että vetyjärjestelmät ovat yhtä turvallisia kuin tavanomaiset 
käyttövoimateknologiat. Vedyn (jota ei pidetä energian lähteenä vaan lupaavana energian 
kantajana) käyttäminen ajoneuvoissa on hyvin myönteistä ympäristön kannalta. Se ei tuota 
hiili- eikä kasvihuonekaasupäästöjä, ja sen vuoksi vetykäyttöisten autojen osuutta liikenteessä 
tulisi lisätä. Yksi tärkeimmistä keinoista tähän pääsemiseksi on lisätä yleisön luottamusta 
tähän uuteen teknologiaan. Lisäksi tulisi luoda tällaisten ajoneuvojen hyväksyntää koskeva 
lainsäädäntökehys, koska sellaista ei nykyisin ole olemassa. Eräät yritykset ovat jo 
valmistaneet vetykäyttöisten ajoneuvojen prototyyppejä, ja niitä ollaan jopa saattamassa 
markkinoille (esim. pieni määrä polttokennobusseja). Tulee myös muistaa, että 
Yhdysvalloissa, Japanissa ja Koreassa tällä alalla tapahtuu jo varsin paljon, joten 
kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta Euroopan unionin ei ole vielä liian myöhäistä julkaista 
ehdotettua asiakirjaa.

Käsillä olevaa ehdotusta on edeltänyt joukko teknisiä keskusteluja komission yksikköjen ja 
sidosryhmien – lähinnä valmistajien ja erikoistuneiden tutkimuslaitosten (erityisesti 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalta TRL Ltd -yritys) välillä. Komissiossa toimii 
vetyä käsittelevä asiantuntijaryhmä (jonka käymät keskustelut toimivat ehdotuksen pohjana). 
Kesäkuussa 2006 valmisteluprosessiin osallistuville lähetettiin kyselylomake, jolla kerättiin 
mielipiteitä parhaista toimintatavoista asian ratkaisemiseksi. Näiden toimien tulokset esiteltiin 
jäsenvaltioille vuonna 2006 ja vuoden 2007 alussa, ja kävi selväksi, että mahdolliset 
toimintatavat edellyttivät monitahoista vaikutustenarviointia.

Valittu toimintatapa on EU:n tason lainsäädäntö. Tämä on toissijaisuusperiaatteen mukaista, 
sillä haluttuja tavoitteita ei voida saavuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden erillisillä toimilla. 
Ehdotetussa asetuksessa annetaan ainoastaan olennaiset säännökset ajoneuvoluokkiin M ja N 
kuuluvien ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä, ja tekniset eritelmät sisällytetään
täytäntöönpanotoimenpiteisiin. Asetuksella on tarkoitus säätää myös ajoneuvojen 
suojaamisesta törmäysten ja vedyn käytön vaikutuksilta. Asetuksessa vetykäyttöisellä 
ajoneuvolla tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, jonka käyttövoimana käytetään puhdasta vetyä 
tai vedyn ja maakaasun seosta. Käyttövoimajärjestelmällä tarkoitetaan vedyn käyttöä 
polttomoottorissa tai ajoneuvolle käyttövoiman antavaa polttokennojärjestelmää. Lisäksi 
asetuksessa asetetaan velvoitteita valmistajille ja yleiset vaatimukset vetykomponenteille,
mukaan luettuina säiliöt ja nestemäistä vetyä varten tarkoitetut säiliöt, sekä paineistetulle 
(kaasumaiselle) vedylle. Se sisältää myös vetykomponenttien ja -järjestelmien asentamiseen 
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sovellettavat yleiset vaatimukset. Asetuksessa säädetään luonnollisesti myös 
soveltamisaikatauluista, täytäntöönpanotoimista, asetuksen noudattamatta jättämisestä 
aiheutuvista seuraamuksista sekä sen voimaantulon yksityiskohdista.

Ehdotus on täysin Euroopan unionin kestävän kehityksen strategian mukainen.

Seuraavassa taulukossa esitetään tietoja alan tulevaisuudennäkymistä:

Taulukko: Vetykäyttöisten ajoneuvojen käyttöönottoaste vuosina 2017–2025

Vuosi HyWays-vaihtoehto a: 
hyvin vahva poliittinen 
tuki, nopea oppiminen

HyWays-vaihtoehto b: 
vahva poliittinen tuki, 

nopea oppiminen

HyWays-vaihtoehto c: 
vaatimaton poliittinen 

tuki, vähäinen oppiminen

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 %

Lähde: Euroopan komission vaikutustenarviointi (SEC(2007)1301), s. 33
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkinoiden ja 
kuluttajansuojan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ajoneuvoluokkiin M ja N kuuluvat 
vetykäyttöiset ajoneuvot mukaan luettuina 
niiden törmäyssuojaus ja 
sähköturvallisuus

1) ajoneuvoluokkiin M ja N kuuluvat 
vetykäyttöiset ajoneuvot

Perustelu

12 artiklan 2 kohdan b alakohta sisältää poistetun tekstin niiden elementtien joukossa, joita 
varten komissio voi (mutta sen ei täydy) antaa täytäntöönpanotoimia. Siksi tämä tekstin osa 
olisi poistettava.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vetykäyttöisellä ajoneuvolla’ 
tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, jonka 
käyttövoimana käytetään puhdasta vetyä
tai vedyn ja maakaasun seosta

1) ’vetykäyttöisellä ajoneuvolla’ 
tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, jonka 
käyttövoimayksikössä käyttövoimana 
käytetään vetyä

Perustelu

Niiden keskusteltujen jälkeen, jotka koskevat sitä, laaditaanko vedylle käyttövoimana parempi 
määritelmä (puhdas vety, vedyn ja maakaasun seos), uusi määritelmä on yksinkertaisempi –
sillä viitataan ajoneuvoihin, joiden käyttövoimayksikkö käyttää vetyä missä tahansa 
muodossa. Katso myös tarkistus 13 ja sen perustelu.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on osoitettava, että kaikki 
yhteisössä myytävät, rekisteröitävät ja 
käyttöön otettavat vetykäyttöiset ajoneuvot 
sekä kaikki yhteisössä myytävät tai 
käyttöön otettavat vetykomponentit tai 
-järjestelmät on tyyppihyväksytty tämän 
asetuksen mukaisesti.

1. Valmistajien on osoitettava, että kaikki 
yhteisössä myytävät, rekisteröitävät ja 
käyttöön otettavat vetykäyttöiset ajoneuvot 
sekä kaikki yhteisössä myytävät tai 
käyttöön otettavat vetykomponentit tai 
-järjestelmät on tyyppihyväksytty tämän 
asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Perustelu

Ajoneuvojen valmistajien on noudatettava tämän asetuksen teknisten ehtojen lisäksi tietysti 
myös tämän asetuksen soveltamisasetusta, jossa annetaan yksityiskohtaisemmat tekniset 
vaatimukset ajoneuvoille ja niiden vetyjärjestelmille.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten 
valmistajien on varustettava vetykäyttöiset 
ajoneuvot vetykomponenteilla ja 
-järjestelmillä, jotka on testattu ja asennettu 
tämän asetuksen mukaisesti.

2. Ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten 
valmistajien on varustettava vetykäyttöiset 
ajoneuvot vetykomponenteilla ja 
-järjestelmillä, jotka on testattu ja asennettu 
tämän asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Perustelu

Katso tarkistuksen 3 perustelu.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komponenttien ja järjestelmien 
tyyppihyväksyntää varten valmistajien on 
varmistettava, että vetykomponentit ja 
-järjestelmät testataan tämän asetuksen 
mukaisesti.

3. Komponenttien ja järjestelmien 
tyyppihyväksyntää varten valmistajien on 
varmistettava, että vetykomponentit ja 
-järjestelmät testataan tämän asetuksen ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden
mukaisesti.

Perustelu

Katso tarkistuksen 3 perustelu.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajien on toimitettava tietoja 
vetyjärjestelmien ja -komponenttien 
ajoneuvon käyttöiän aikana tehtäviä 
määräaikaistarkastuksia varten.

5. Valmistajien on toimitettava 
valtuutetuille tarkastuselimille tietoja 
vetyjärjestelmien ja -komponenttien 
ajoneuvon käyttöiän aikana tehtäviä 
tarkastuksia ja huoltoa varten.

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto on liian yleisluonteinen. Alkuperäinen ehdotus sisältää sanan 
"määräaikaistarkastuksia". Tiedot ovat aina selviä tarkoitetulle vastaanottajalle.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) vetykomponentit ja -järjestelmät 
kestävät odotettuja lämpötiloja ja paineita 
käyttöikänsä ajan

d) vetykomponentit ja -järjestelmät 
kestävät odotettuja lämpötiloja ja paineita 
odotetun käyttöikänsä ajan
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Perustelu

Vetykomponenttien käyttöikä olisi määriteltävä tarkemmin lisäämällä sana ”odotetun” 
(käyttöikänsä).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisten viranomaisten on 
15 artiklan toisessa kohdassa säädetystä 
päivästä lähtien kieltäydyttävä 
myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai 
kansallista tyyppihyväksyntää uusille 
ajoneuvotyypeille vetykäyttövoimaan 
liittyvistä syistä taikka myöntämästä 
EY tyyppihyväksyntää tai kansallista 
tyyppihyväksyntää uusille 
vetykomponentti- tai -järjestelmätyypeille, 
elleivät ne täytä tässä asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia.

1. Kansallisten viranomaisten on 
15 artiklan toisessa kohdassa säädetystä 
päivästä lähtien kieltäydyttävä 
myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai 
kansallista tyyppihyväksyntää uusille 
ajoneuvotyypeille vetykäyttövoimaan 
liittyvistä syistä taikka myöntämästä 
EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista 
tyyppihyväksyntää uusille 
vetykomponentti- tai -järjestelmätyypeille, 
elleivät ne täytä tässä asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Perustelu

Katso tarkistuksen 3 perustelu.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansalliset viranomaiset eivät [päiväys, 
36 kuukauden kuluttua voimaantulosta] 
alkaen vetykäyttövoimaan liittyvistä syistä 
enää saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka 
eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia,
vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä 
sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 
26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä 
tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti 
ja käyttöönotto sekä sellaisten uusien 
vetykomponenttien tai -järjestelmien 
myynti ja käyttöönotto, jotka eivät täytä 
tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia.

2. Kansalliset viranomaiset eivät [päiväys, 
36 kuukauden kuluttua voimaantulosta] 
alkaen vetykäyttövoimaan liittyvistä syistä 
enää saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka 
eivät täytä tässä asetuksessa ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä
vahvistettuja vaatimuksia, 
vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä 
sovellettaessa direktiivin 2007/46/EY 
26 artiklaa, ja niiden on kiellettävä 
tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti 
ja käyttöönotto sekä sellaisten uusien 
vetykomponenttien tai -järjestelmien 
myynti ja käyttöönotto, jotka eivät täytä 
tässä asetuksessa ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä
vahvistettuja vaatimuksia.

Perustelu

Katso tarkistuksen 3 perustelu.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sillä edellytyksellä, että 12 artiklan 
1 kohdan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet 
voimaan, ja jos valmistaja niin vaatii, 
kansalliset viranomaiset eivät saa 
vetykäyttövoimaan liittyvistä syistä 
kieltäytyä myöntämästä uudelle 
ajoneuvotyypille tai uudelle 
vetykomponentti- tai -järjestelmätyypille 
EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista 
tyyppihyväksyntää eivätkä kieltää uuden 

3. Sillä edellytyksellä, että 12 artiklan 
1 kohdan mukaisesti säädetyt 
täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tulleet 
voimaan, ja jos valmistaja niin vaatii, 
kansalliset viranomaiset eivät saa 
vetykäyttövoimaan liittyvistä syistä 
kieltäytyä myöntämästä uudelle 
ajoneuvotyypille tai uudelle 
vetykomponentti- tai -järjestelmätyypille 
EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista 
tyyppihyväksyntää eivätkä kieltää uuden 
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ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai 
käyttöönottoa tai uuden vetykomponentin 
tai -järjestelmän myyntiä tai käyttöönottoa, 
jos kyseinen ajoneuvo, komponentti tai 
järjestelmä täyttää tässä asetuksessa 
vahvistetut vaatimukset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 
1-2 kohdan soveltamista.

ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai 
käyttöönottoa tai uuden vetykomponentin 
tai -järjestelmän myyntiä tai käyttöönottoa, 
jos kyseinen ajoneuvo, komponentti tai 
järjestelmä täyttää tässä asetuksessa 
vahvistetut vaatimukset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 
1-2 kohdan ja asetuksen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden
soveltamista.

Perustelu

Viittaus ”täytäntöönpanotoimenpiteisiin” lisätään saman periaatteen mukaisesti kuin 
4 artiklan 1 kohtaan. Viittaus "EY-tyyppihyväksyntään" lisätään, jotta teksti on 
yhdenmukainen edeltävien kohtien kanssa: jos viitataan uuden ajoneuvotyypin EY-
tyyppihyväksyntään, tämän on koskettava myös uuden vetykomponentti- tai -järjestelmätyypin 
EY-tyyppihyväksyntää.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa direktiivin 2007/46/EY 
39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen seuraavat 
täytäntöönpanotoimet:

Komissio vahvistaa seuraavat 
täytäntöönpanotoimet:

a) ajoneuvojen sekä vetykomponenttien ja 
-järjestelmien EY-tyyppihyväksyntää 
koskevat hallinnolliset määräykset 
vetykäyttövoiman osalta

a) ajoneuvojen sekä vetykomponenttien ja 
-järjestelmien EY-tyyppihyväksyntää 
koskevat hallinnolliset määräykset 
vetykäyttövoiman osalta

b) tiedot, jotka valmistajien on toimitettava 
4 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua 
tyyppihyväksyntää ja 
määräaikaistarkastusta varten

b) tiedot, jotka valmistajien on toimitettava 
4 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua 
tyyppihyväksyntää ja 
määräaikaistarkastusta varten

c) yksityiskohtaiset säännöt liitteissä II–V 
vahvistettuja testausmenetelmiä varten

c) yksityiskohtaiset säännöt liitteissä II–V 
vahvistettuja testausmenetelmiä varten

d) yksityiskohtaiset säännöt liitteessä VI 
tarkoitettuja vetykomponentteihin ja 
-järjestelmiin liittyviä vaatimuksia varten

d) yksityiskohtaiset säännöt liitteessä VI 
tarkoitettuja vetykomponentteihin ja 
-järjestelmiin liittyviä vaatimuksia varten

e) vaatimukset, jotka koskevat 
vetykomponenttien ja -järjestelmien 

e) vaatimukset, jotka koskevat 
vetykomponenttien ja -järjestelmien 
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turvallista ja luotettavaa toimintaa 
5 artiklan mukaisesti.

turvallista ja luotettavaa toimintaa 
5 artiklan mukaisesti.

Nämä toimenpiteet, joilla pyritään 
tarkistamaan asetuksen muita kuin 
olennaisia osia täydentämällä sitä, 
vahvistetaan direktiivin 2007/46/EY 
40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Tätä selkiytystä tarvitaan, koska täytäntöönpanotoimenpiteet on vahvistettava noudattaen 
puitedirektiiviä 2007/46/EY, joka on kaikkien ajoneuvojen tyyppihyväksynnän perusasiakirja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa direktiivin 
2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen
seuraavat täytäntöönpanotoimet:

Komissio voi vahvistaa seuraavat 
täytäntöönpanotoimet:

a) erityiset tekniset vaatimukset 8 artiklan 
4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 
soveltamista varten

a) erityiset tekniset vaatimukset 8 artiklan 
4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan 
soveltamista varten

b) seuraaviin seikkoihin liittyviä 
vaatimuksia koskevat erittelyt:

b) seuraaviin seikkoihin liittyviä 
vaatimuksia koskevat erittelyt:

– puhtaan vedyn tai vedyn ja 
maakaasun/biometaanin seoksen käyttö

– vedyn uudenlaiset varastointi- tai 
käyttömuodot

– vedyn uudenlaiset varastointi- tai 
käyttömuodot

– ajoneuvon törmäyssuojaus – ajoneuvon törmäyssuojaus 
vetykomponenttien ja -järjestelmien 
kestävyyden osalta

– järjestelmän turvallisuutta koskevat 
vaatimukset, jotka kattavat vähintään 
vuotojen havaitsemisen ja kaasun 
poistamiseen liittyvät vaatimukset

– järjestelmän turvallisuutta koskevat 
vaatimukset, jotka kattavat vähintään 
vuotojen havaitsemisen ja kaasun 
poistamiseen liittyvät vaatimukset

– sähköeristys ja sähköturvallisuus – sähköeristys ja sähköturvallisuus
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– ajoneuvon merkintä
c) muut tämän asetuksen soveltamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet.

c) muut tämän asetuksen soveltamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet.

Nämä toimenpiteet, joilla pyritään 
tarkistamaan asetuksen muita kuin 
olennaisia osia täydentämällä sitä, 
vahvistetaan direktiivin 2007/46/EY 
40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Selkiytystä tarvitaan, koska täytäntöönpanotoimenpiteet on vahvistettava noudattaen 
puitedirektiiviä 2007/46/EY, joka on kaikkien ajoneuvojen tyyppihyväksynnän perusasiakirja.
Tällä tarkistuksella lisätään myös erityisvaatimukset, jotka koskevat puhtaan vedyn tai vedyn 
ja maakaasun/biometaanin seosta, joka poistettiin 3 artiklan 1 kohdasta, koska on 
johdonmukaisempaa antaa selvitys tässä kohdassa – täytäntöönpanosäännöksissä. Sama 
koskee viittauksen lisäämistä vetykomponenttien ja järjestelmien kestävyyteen 
törmäyssuojauksen osalta. Merkintä kuuluu tähän kohtaan tärkeänä osana vetykomponentteja 
sisältävien ajoneuvojen tunnistamista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen, johon 
valmistaja on syyllistynyt, seuraamuksista 
ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle [päiväys, 
18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä 
muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden säännösten 
rikkomisen, johon valmistaja on 
syyllistynyt, seuraamuksista ja ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset 
säännökset komissiolle [päiväys, 
24 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä 
muutoksista.
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Perustelu

”Täytäntöönpanotoimenpiteet” – katso tarkistuksen 3 perustelu. Määräaikaa jatketaan 
24 kuukauteen, koska kansallisen lainsäädäntöprosessin kesto voi olla sellainen, että 
18 kuukautta on maalle liian lyhyt aika ilmoittaa komissiolle sen antamista 
rangaistusmääräyksistä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat vetykomponentit on 
tyyppihyväksyttävä

Seuraavat vetykomponentit on 
tyyppihyväksyttävä asennettuna

Perustelu

Tämä täsmentää ja selkiyttää tekstiä huomattavasti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – a kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) anturit vetyvuodon havaitsemiseksi.

Perustelu

Anturit kuuluvat luonnollisesti tähän ryhmään.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite 1 – b kohta 

Komission teksti Tarkistus

b) paineistetun (kaasumaisen) vedyn 
kanssa käytettäviksi tarkoitetut 
komponentit:

b) paineistetun (kaasumaisen) vedyn 
kanssa käytettäviksi tarkoitetut 
komponentit, joiden nimellinen 
käyttöpaine on yli 3,0 MPa:
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Perustelu

On järkevää rajoittaa komponenttien tyyppihyväksyntävelvoite vain niihin, jotka käyttävät 
paineistettua (kaasumaista) vetyä yli 3,0 MPa:n paineella, koska siten vältytään 
väärinkäsityksiltä alhaisempaa painetta käyttävien osien hyväksynnässä, joiden hyväksyntä 
mutkistaisi turhaan hyväksyntäprosessia (ja joka kuuluu a alakohtaan, joka koskee 
nestemäistä vetyä käyttäviä osia).

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite I – b kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) anturit vetyvuodon havaitsemiseksi.

Perustelu

Anturit kuuluvat luonnollisesti tähän ryhmään.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite II – c kohta 

Komission teksti Tarkistus

c) Enimmäistäyttömäärätesti: Testin 
tarkoituksena on osoittaa, ettei vedyn 
määrä säiliötä täytettäessä missään 
tapauksessa riitä avaamaan 
paineentasauslaitteita.

c) Enimmäistäyttömäärätesti: Testin 
tarkoituksena on osoittaa, että järjestelmä, 
joka estää säiliötä täyttymästä liikaa, 
toimii asianmukaisesti ja ettei vedyn 
määrä säiliötä täytettäessä missään 
tapauksessa riitä avaamaan 
paineentasauslaitteita.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkiyttämään se, että tärkeää on ennen kaikkea liiallisen täyttymisen 
estävän järjestelmän asianmukainen toimiminen – ainoastaan silloin, kun se toimii 
asianmukaisesti, vedyn taso ei voi säiliötä täytettäessä aiheuttaa paineentasauslaitteen 
avautumista.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite VI – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Onnettomuustapauksessa 
automaattinen sulkuventtiili keskeyttää 
kaasun virtauksen säiliöstä.

Perustelu

Automaattinen sulkuventtiili olisi sisällytettävä tähän, koska onnettomuustapauksessa kaasun 
virtaus säiliöstä on luonnollisesti keskeytettävä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite VI – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Vetykomponentit, joista vetyä voi 
päästä vuotamaan matkustamoon tai 
tavaratilaan tai muuhun tuulettamattomaan 
osastoon, on suojattava kaasunpitävään 
koteloon tai vastaavalla 
täytäntöönpanosäädöksissä täsmennetyllä
tavalla.

13. Vetykomponentit, joista vetyä voi 
päästä vuotamaan matkustamoon tai 
tavaratilaan tai muuhun tuulettamattomaan 
osastoon, on suojattava kaasunpitävään 
koteloon tai vastaavalla tavalla.

Perustelu
Tätä viittausta ei näy missään muussa liitteen VI kohdassa; tämä on johdonmukaista, koska 
12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa todetaan, että ”toimenpiteitä” vahvistetaan koko 
liitettä VI varten. Toiseksi tässä on termi ”täytäntöönpanosäädökset”, vaikka kaikkialla 
muualla käytetään termiä ”toimenpiteet”.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite VII – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lisätään liitteessä XI olevaan lisäykseen 4 Lisätään liitteessä XI olevaan lisäykseen 5
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seuraava uusi taulukkorivi 62: seuraava 58 a kohta:
Perustelu

Liitteen VII 7 kohta sisältää virheellisen viitteen “liitteessä XI olevaan lisäykseen 4”. Oikea 
viite on lisäykseen 5, joka direktiivissä 2007/46/EY koskee ajoneuvonostureita.
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