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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks püüda suurendada 
loodussõbralikumate sõidukite osatähtsust 
transpordis ja teha täiendavaid 
jõupingutusi, et turule toodaks rohkem 
selliseid sõidukeid. Alternatiivkütusel 
töötavate sõidukite kasutuselevõtuga saab 
oluliselt parandada linnaõhu kvaliteeti.

(4) Tuleks püüda suurendada 
loodussõbralikumate sõidukite osatähtsust 
transpordis ja teha täiendavaid 
jõupingutusi, et turule toodaks rohkem 
selliseid sõidukeid. Alternatiivkütusel 
töötavate sõidukite kasutuselevõtuga saab 
oluliselt parandada linnaõhu kvaliteeti ja 
seega ka rahvatervise taset.

Selgitus

Tähtis on rõhutada ka rahvatervise paranemist, mida võib saavutada alternatiivkütustel 
töötavate sõidukite kasutuselevõtuga.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) CARS21 (21. sajandi 
konkurentsivõimeline mootorsõidukite 
reguleerimissüsteem) lõpparuandes1

sedastati, et „vajaduse korral tuleks 
jätkata jõupingutusi mootorsõidukite 
valdkonna eeskirjade suuremaks 
rahvusvaheliseks ühtlustamiseks, et 
kaasata sellesse tähtsamad sõidukiturud 
ja laiendada ühtlustamist seni hõlmamata 
valdkondadele, eriti ÜRO Euroopa 
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Majanduskomisjoni nii 1958. aasta kui ka 
1998. aasta kokkulepete raames”. 
Kooskõlas selle soovitusega peaks 
komisjon jätkama mootorsõidukitele 
esitatavate rahvusvaheliselt ühtlustatud 
nõuete arendamise toetamist ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all. 
Eriti pärast vesinikkütusega ja 
kütuseelemendiga sõidukite kohta üldise 
tehnilise normi vastuvõtmist peaks 
komisjon kaaluma võimalust käesoleva 
määruse nõuete kohandamiseks üldise 
tehnilise normi nõuetega.
1

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Vesinikusegusid võiks kasutada 
üleminekukütusena, et lihtsustada 
vesinikkütusega sõidukite kasutuselevõttu 
riikides, kus on olemas hea maagaasi 
infrastruktuur. Seetõttu peaks komisjon 
töötama välja nõuded vesiniku ja 
maagaasi/biometaani segu kasutamisele, 
eelkõige vesiniku ja gaasi seguvahekorra 
kohta, võttes arvesse tehnilist teostatavust 
ja kasu keskkonnale.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Vesinikkütusega mootorsõidukid 



AD\724861ET.doc 5/7 PE402.744v03-00

ET

peaksid tulevikus olema sõidukid, mille 
liikumapanemiseks kasutatakse puhast 
vesinikku, mis toodetakse, kui vähegi 
võimalik, taastuvatest energiaallikatest. 
Sõidukid, mille liikumapanemiseks 
kasutatakse vesiniku ja maagaasi segu, 
tohivad kujutada endast üksnes 
üleminekutehnoloogiat.

Selgitus

Maagaas põhjustab põletamisel saasteainete heitmeid, seetõttu kujutab maagaas endast 
üksnes üleminekutehnoloogiat.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Vesinikkütusega mootorsõidukite 
edu turul on võimalik üksnes siis, kui 
Euroopas on olemas piisav 
standardiseeritud tanklate infrastruktuur. 
Komisjon peaks kontrollima sobivaid 
meetmeid, et toetada standardiseeritud 
tankimissüsteemi üleeuroopalise tanklate 
võrgustiku jaoks vesinikkütusega 
mootorsõidukitele.

Selgitus

Maagaasitanklate juures on probleemiks see, et tankimissüsteemid toimivad erinevates 
liikmesriikides erinevalt. Vesinikutanklate kasutuselevõtmisel tuleks seetõttu algusest peale 
jälgida, et vesinikkütusega mootorsõidukite puhul kasutataks igal pool Euroopas sama 
tankimissüsteemi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „vesinikkütusega mootorsõiduk” – mis 
tahes mootorsõiduk, mille 
liikumapanemiseks kasutatakse kütusena 

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

vesinikku;

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kütusena on lubatud kasutada gaasilise 
vesiniku ja maagaasi segu.

välja jäetud

Selgitus

Muudatus on vajalik artiklis 3 toodud vesinikkütusega sõiduki mõiste muutmise tõttu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kütusena on lubatud kasutada gaasilise 
vesiniku ja maagaasi segu.

välja jäetud

Selgitus

Muudatus on vajalik artiklis 3 toodud vesinikkütusega sõiduki mõiste muutmise tõttu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b – esimene -1 taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– puhta vesiniku või vesiniku ja 
maagaasi/biometaani segu kasutamine;
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