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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада 
си следните изменения: 

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В транспортния сектор целта би 
следвало да е увеличаване на дела на по-
екологичните превозни средства, и е 
необходимо полагането на 
допълнителни усилия за пускането на 
по-голям брой от тях на пазара. 
Въвеждането на превозни средства, 
задвижвани с алтернативни горива, 
може да доведе до значително 
подобряване на качеството на въздуха в 
градовете.

(4) В транспортния сектор целта би 
следвало да е увеличаване на дела на по-
екологичните превозни средства, и е 
необходимо полагането на 
допълнителни усилия за пускането на 
по-голям брой от тях на пазара. 
Въвеждането на превозни средства, 
задвижвани с алтернативни горива, 
може да доведе до значително 
подобряване на качеството на въздуха в 
градовете и впоследствие и на 
състоянието на общественото 
здраве.

Обосновка

It is important to highlight as well the improvement in public health that can be achieved by 
the introduction of vehicles with alternative fuels.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Окончателният доклад1 на 
CARS21 (Конкурентна нормативна 
уредба за автомобилния сектор през 
21 век) посочва, че "усилията, 
насочени към нарастващо 
международно хармонизиране на 
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разпоредбите за моторните превозни 
средства трябва да се поддържат, 
където това е подходящо, с оглед 
включването на ключовите пазари на 
превозни средства и разширяване на 
хармонизацията върху области, 
които още не са включени, по-
специално в рамките на 
споразуменията на Икономическата 
Комисия за Европа на Обединените 
нации (ООН/ИКЕ) от 1958 и 1998 г." В 
съзвучие с тази препоръка Комисията 
следва да продължи да поддържа 
развитието на международно 
хармонизирани изисквания за 
моторните превозни средства, 
установени под егидата на ООН/ИКЕ. 
По-специално ако се приеме една 
Глобална техническа разпоредба 
(ГТР) за превозни средства с водород и 
горивни клетки, Комисията следва да 
разгледа възможността за 
адаптиране на изискванията на 
настоящия регламент към тези на 
ГТР.
1 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Водородни смеси биха могли да 
бъдат използвани като преходно 
гориво с цел да се улесни въвеждането 
на моторни превозни средства, 
задвижвани с водород в страни, в 
които съществува добра 
инфраструктура по отношение на 
природния газ. Ето защо Комисията 
следва да разработи изисквания за 
използването на водородни смеси и 
природен газ/биометан, и по-
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специално за сумарната 
концентрация на водород и газ, като 
вземе предвид техническата 
осъществимост и ползите за 
околната среда.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) За в бъдеще превозните средства, 
задвижвани с водород следва да бъдат 
такива, задвижвани с чист водород, 
произведен доколкото е възможно от 
възобновяеми енергийни източници. 
Използването на чист водород или на 
смес от водород и природен 
газ/биометан за задвижване на 
превозни средства следва да бъде само 
преходна технология.

Обосновка

Natural gas, when burned, emits pollutants. Accordingly, natural gas use is no more than a 
transitional technology.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Превозни средства с водородно 
задвижване могат да имат успех на 
пазара само при наличие на 
адекватна, стандартизирана 
инфраструктура по отношение на 
станциите за зареждане с гориво в 
Европа. Комисията следва да проучи 
подходящи мерки за подпомагане на 
стандартизирана система за 
зареждане за една европейска мрежа 
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от станции за зареждане с гориво на 
превозни средства с водородно 
задвижване.

Обосновка

Natural-gas filling stations are problematic in that filling systems function differently in the 
various Member States. From the outset, accordingly, when hydrogen filling stations are 
being set up, it should be ensured that the same filling system is used for hydrogen-powered 
vehicles throughout Europe.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „превозно средство, задвижвано с 
водород“ е всяко моторно превозно 
средство, което използва чист водород 
или смес от водород и природен газ
като гориво за задвижване на 
превозното средство;

(1) „превозно средство, задвижвано с 
водород“ е всяко моторно превозно 
средство, което използва водород като 
гориво за задвижване на превозното 
средство;

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разрешава се използването като 
гориво на смес от водород в 
газообразно състояние и природен газ.

заличава се

Обосновка

This change is necessary as a consequence of the amendment to the definition of hydrogen 
powered vehicle in Article 3.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разрешава се използването като 
гориво на смес от водород в 
газообразно състояние и природен газ.

заличава се

Обосновка

This change is necessary as a consequence of the amendment to the definition of hydrogen 
powered vehicle in Article 3.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2 - буква б - тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– използване на чист водород или смес 
от водород и природен газ/биометан;
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