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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Transportsektoren bør tilstræbe en 
større andel af mere miljøvenlige køretøjer, 
og der bør tages yderligere skridt til at 
bringe flere af disse køretøjer i omsætning 
på markedet. Indførelsen af køretøjer, der 
benytter alternative brændstoffer, kan 
forbedre luftkvaliteten i byerne betydeligt.

(4) Transportsektoren bør tilstræbe en 
større andel af mere miljøvenlige køretøjer, 
og der bør tages yderligere skridt til at 
bringe flere af disse køretøjer i omsætning 
på markedet. Indførelsen af køretøjer, der 
benytter alternative brændstoffer, kan 
forbedre luftkvaliteten i byerne betydeligt
og dermed også folkesundheden.

Begrundelse

Det er vigtigt også at fremhæve den forbedring af folkesundheden, der kan opnås ved at 
indføre køretøjer, der benytter alternative brændstoffer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Af den endelige rapport fra CARS21-
ekspertgruppen (En konkurrencevenlig 
lovramme for automobiler i det 21. 
århundrede)1 fremgår, at "bestræbelserne 
på at øge den internationale harmonise-
ring af motorkøretøjsregulativer bør 
fortsættes, hvor det er hensigtsmæssigt, 
med henblik på at inddrage de vigtigste 
motorkøretøjsmarkeder og at udvide 
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harmoniseringen til også at omfatte 
områder, der endnu ikke er dækket, især 
inden for rammerne af både FN/ECE-
overenskomsten af 1958 og FN/ECE-
overenskomsten af 1998". I overensstem-
melse med denne anbefaling bør Kommis-
sionen fortsætte med at støtte udarbejdel-
sen af internationalt harmoniserede krav 
til motorkøretøjer inden for rammerne af 
FN/ECE. Især hvis der vedtages et globalt 
teknisk regulativ (GTR) om brintdrevne 
og brændselscelledrevne køretøjer, bør 
Kommissionen overveje muligheden for at 
tilpasse kravene i denne forordning til 
dem i det globale tekniske regulativ. 
 1

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Brintblandinger kan anvendes som et 
overgangsbrændstof for at lette 
indførelsen af brintdrevne køretøjer i 
lande, hvor der er en god 
naturgasinfrastruktur. 
Kommissionen bør derfor fastlægge krav 
til anvendelse af blandinger af brint og 
naturgas/biometan, især til 
blandingsforholdet mellem brint og gas, 
under hensyntagen til de tekniske 
muligheder og de miljømæssige fordele.

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Brintdrevne køretøjer bør fremover 
være køretøjer, til hvis fremdrift der 
anvendes ren brint, der så vidt muligt 
fremstilles på grundlag af vedvarende 
energi. Køretøjer, til hvis fremdrift der 
anvendes blandinger af brint og 
naturgas/biometan, må kun betragtes som 
en overgangsteknologi.

Begrundelse

Naturgas forårsager udledning af forurenende stoffer, og derfor er naturgas kun en 
overgangsteknologi. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Brintdrevne køretøjer kan kun blive 
en succes på markedet, hvis der findes en 
tilstrækkelig, standardiseret infrastruktur
af tankstationer i Europa. Kommissionen 
bør undersøge egnede foranstaltninger 
med henblik på at støtte et standardiseret 
påfyldningssystem til et europæisk net af 
tankstationer til brintdrevne køretøjer.

Begrundelse

I forbindelse med naturgastankstationerne er det et problem, at påfyldningssystemerne 
fungerer forskelligt i de forskellige medlemsstater. I forbindelse med etableringen af 
brinttankstationer bør man derfor fra starten være opmærksom på, at brintdrevne køretøjer 
underlægges samme påfyldningssystem overalt i Europa.

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "Brintdrevet køretøj": ethvert 
motorkøretøj, der anvender ren brint eller 
en blanding af brint og naturgas som 
brændstof til fremdrift af køretøjet.

1) "Brintdrevet køretøj": ethvert 
motorkøretøj, der anvender brint som 
brændstof til fremdrift af køretøjet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det er tilladt at anvende en blanding af 
gasformigt brint og naturgas som 
brændstof.

udgår

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig som følge af ændringsforslaget vedrørende definitionen på et 
brintdrevet køretøj i artikel 3.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er tilladt at anvende en blanding af 
gasformigt brint og naturgas som 
brændstof.

udgår

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig som følge af ændringsforslaget vedrørende definitionen på et 
brintdrevet køretøj i artikel 3.

Ændringsforslag 9



AD\724861DA.doc 7/8 PE402.744v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b – led -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– anvendelse af ren brint eller en 
blanding af brint og naturgas/biometan;
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