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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στον τομέα των μεταφορών, πρέπει να 
επιδιωχθεί μεγαλύτερο μερίδιο πιο φιλικών 
προς το περιβάλλον οχημάτων και θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες ώστε να τεθούν περισσότερα 
τέτοια οχήματα στην αγορά. Η καθιέρωση 
οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα 
αστικά κέντρα.

(4) Στον τομέα των μεταφορών, πρέπει να 
επιδιωχθεί μεγαλύτερο μερίδιο πιο φιλικών 
προς το περιβάλλον οχημάτων και θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες ώστε να τεθούν περισσότερα 
τέτοια οχήματα στην αγορά. Η καθιέρωση 
οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα 
αστικά κέντρα και επομένως και στην 
βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί επίσης και η βελτίωση της δημόσιας υγείας που μπορεί να επέλθει 
με την καθιέρωση οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η τελική έκθεση του CARS211 

(Ανταγωνιστικό κανονιστικό σύστημα 
στην αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο 
αιώνα) αναφέρει ότι "οι προσπάθειες για 
την ενίσχυση της διεθνούς εναρμόνισης
των κανονισμών για τα μηχανοκίνητα 
οχήματα πρέπει να συνεχιστούν, όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να 
περιληφθούν οι κύριες αγορές οχημάτων 
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και η εναρμόνιση να διευρυνθεί με τομείς 
που δεν καλύπτονται ακόμη, κυρίως στο 
πλαίσιο των Συμφώνων της UNECE του 
1958 και του 1998". Σύμφωνα με αυτήν 
τη σύσταση, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να υποστηρίζει την 
ανάπτυξη διεθνώς εναρμονισμένων 
απαιτήσεων για τα μηχανοκίνητα 
οχήματα υπό την αιγίδα της UNECE. 
Ειδικότερα, εάν εγκριθεί Παγκόσμιος 
Τεχνικός Κανονισμός (GTR) για τα  
οχήματα υδρογόνου και κυψέλης 
καυσίμου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει τη δυνατότητα προσαρμογής 
των απαιτήσεων του κανονισμού της σε 
εκείνες του GTR.
1 

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
ως μεταβατικό καύσιμο μείγματα 
υδρογόνου, ώστε να διευκολυνθεί η 
καθιέρωση των υδρογονοκίνητων 
οχημάτων σε χώρες όπου υπάρχει καλή 
υποδομή φυσικού αερίου. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, για αυτόν τον λόγο, να ορίσει 
απαιτήσεις για τη χρήση των μειγμάτων 
υδρογόνου και φυσικού 
αερίου/βιομεθανίου, ιδίως όσον αφορά 
την αναλογία ανάμειξης υδρογόνου και 
φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και τα 
περιβαλλοντικά οφέλη.  
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Μελλοντικά, ως υδρογονοκίνητα 
οχήματα θα νοούνται τα οχήματα που 
κινούνται με καθαρό υδρογόνο, το οποίο 
θα πρέπει να παράγεται, στο μέτρο του 
δυνατού, από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Οχήματα που χρησιμοποιούν 
για την κίνησή τους μείγμα υδρογόνου και 
φυσικού αερίου, επιτρέπονται μόνο ως 
μεταβατική τεχνολογία.

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο εκπέμπει ρύπους κατά την καύση του, και για τούτο μπορεί να αποτελέσει μόνο 
μεταβατική λύση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Τα υδρογονοκίνητα οχήματα 
μπορούν να επιτύχουν στην αγορά μόνο 
εάν υπάρχει στην Ευρώπη επαρκής, 
τυποποιημένη υποδομή πρατηρίων 
ανεφοδιασμού. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων 
στήριξης ενός τυποποιημένου 
συστήματος ανεφοδιασμού για ένα 
πανευρωπαϊκό δίκτυο πρατηρίων 
ανεφοδιασμού υδρογονοκίνητων 
οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα στα πρατήρια ανεφοδιασμού φυσικού αερίου είναι ότι η λειτουργία των 
συστημάτων ανεφοδιασμού διαφέρει στα διάφορα κράτη μέλη. Κατά την δημιουργία πρατηρίων 
ανεφοδιασμού υδρογόνου πρέπει να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται το ίδιο σύστημα 
ανεφοδιασμού σε όλα τα υδρογονοκίνητα οχήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) "υδρογονοκίνητο όχημα": οποιοδήποτε 
μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιεί καθαρό 
υδρογόνο ή μείγμα υδρογόνου και 
φυσικού αερίου ως καύσιμο για την 
πρόωσή του·

(1) "υδρογονοκίνητο όχημα": οποιοδήποτε 
μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιεί καθαρό 
υδρογόνο ως καύσιμο για την πρόωσή του·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επιτρέπεται η χρήση μείγματος αέριου 
υδρογόνου και φυσικού αερίου ως 
καυσίμου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία λόγω της τροπολογίας στον ορισμό του υδρογονοκίνητου 
οχήματος στο άρθρο 3.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται η χρήση μείγματος αέριου 
υδρογόνου και φυσικού αερίου ως 
καυσίμου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία λόγω της τροπολογίας στον ορισμό του υδρογονοκίνητου 
οχήματος στο άρθρο 3.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- χρήση καθαρού υδρογόνου ή μείγματος 
υδρογόνου και φυσικού 
αερίου/βιομεθανίου·



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

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Έγκριση τύπου των υδρογονοκίνητων οχημάτων 

Έγγραφα αναφοράς COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας IMCO

Γνωμοδοτική επιτροπή
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
25.10.2007

Συντάκτης γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Alojz Peterle
20.12.2007

Εξέταση στην επιτροπή 3.4.2008

Ημερομηνία έγκρισης 6.5.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

51
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, 
Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, 
Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, 
Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu 
Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, 
Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, 
Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio 
Prodi, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard 
Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Αντώνιος 
Τρακατέλλης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Johannes 
Lebech, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert 
van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Armando França


