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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liikenteen alalla olisi pyrittävä 
lisäämään entistä 
ympäristöystävällisempien ajoneuvojen 
osuutta ja ryhdyttävä lisätoimiin, joilla 
sellaisia ajoneuvoja saatettaisiin 
markkinoille enemmän. Lisäämällä 
vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 
ajoneuvojen määrää voitaisiin merkittävästi 
parantaa kaupunkien ilmanlaatua.

(4) Liikenteen alalla olisi pyrittävä 
lisäämään entistä 
ympäristöystävällisempien ajoneuvojen 
osuutta ja ryhdyttävä lisätoimiin, joilla 
sellaisia ajoneuvoja saatettaisiin 
markkinoille enemmän. Lisäämällä 
vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 
ajoneuvojen määrää voitaisiin merkittävästi 
parantaa kaupunkien ilmanlaatua ja sitä 
kautta myös kansanterveyttä.

Perustelu

On tärkeää korostaa myös kansanterveyden parantumista, joka voidaan saavuttaa lisäämällä 
vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kilpailukykyisen autoteollisuuden 
sääntelykehystä käsitelleen CARS 21 
-työryhmän loppuraportissa1 todetaan, 
että moottoriajoneuvojen sääntelyä 
koskevaa lisääntyvää kansainvälistä 
yhdenmukaistamista olisi tarvittaessa 
jatkettava pyrkien ottamaan mukaan 
tärkeimmät ajoneuvomarkkinat ja 
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laajentamaan yhdenmukaistamista uusille 
aloille, erityisesti YK:n Euroopan 
talouskomission vuosina 1958 ja 1998 
tekemien sopimusten puitteissa. 
Komission olisi tämän suosituksen 
mukaisesti jatkettava tukeaan 
moottoriajoneuvojen kansainvälisesti 
yhdenmukaistettujen vaatimusten 
laatimiselle YK:n Euroopan 
talouskomission puitteissa. Varsinkin jos 
hyväksytään vety- ja 
polttokennoajoneuvoja koskevat 
maailmanlaajuiset tekniset säännöt, 
komission olisi harkittava tämän 
asetuksen vaatimusten mukauttamista 
kyseisten sääntöjen mukaisiin 
vaatimuksiin.
1

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Vetyseoksia voitaisiin käyttää 
siirtymäkauden polttoaineena 
helpottamaan vetykäyttöisten ajoneuvojen 
käyttöönottoa maissa, joissa on hyvä 
maakaasuinfrastruktuuri. Siksi komission 
olisi laadittava vaatimuksia vedyn ja 
maakaasun/biokaasun seosten käytöstä ja 
erityisesti vedyn ja kaasun 
sekoitussuhteesta ottaen huomioon 
tekninen toteuttamiskelpoisuus ja 
ympäristöhyödyt.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Vetykäyttöisten ajoneuvojen pitäisi 
tulevaisuudessa olla ajoneuvoja, joiden 
käyttövoimana käytetään mahdollisesti 
uusiutuvista energialähteistä saatavaa 
puhdasta vetyä. Ajoneuvot, joiden 
käyttövoimana käytetään vedyn ja 
maakaasun/biokaasun seoksia, voivat olla 
vain siirtymäkauden teknologiaa.

Perustelu

Maakaasun palamisesta syntyy haitallisten aineiden päästöjä, joten maakaasu on vain 
siirtymäkauden teknologiaa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Vetykäyttöiset ajoneuvot voivat 
menestyä markkinoilla ainoastaan, jos 
Euroopassa on riittävä standardoitu 
huoltoasemainfrastruktuuri. Komission 
olisi tutkittava sopivia toimia 
vetykäyttöisten ajoneuvojen Euroopan 
laajuisen huoltoasemaverkon 
standardoidun tankkausjärjestelmän 
tukemiseksi.

Perustelu

Maakaasun tankkausasemilla ongelmana on se, että eri jäsenvaltioissa käytettävät 
tankkausjärjestelmät toimivat eri tavoin. Siksi vetytankkausasemilla olisi huolehdittava alusta 
saakka siitä, että vetykäyttöisten ajoneuvojen tankkausjärjestelmät ovat samanlaisia 
kaikkialla Euroopassa.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
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 
käyttövoimana käytetään puhdasta vetyä

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaasumaisen vedyn ja maakaasun 
seoksen käyttäminen on sallittua.

Poistetaan.

Perustelu

Muutos on tarpeen, koska 3 artiklassa esitettyyn vetykäyttöisen ajoneuvon määritelmään on 
esitetty tarkistus.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasumaisen vedyn ja maakaasun 
seoksen käyttäminen on sallittua.

Poistetaan.

Perustelu

Muutos on tarpeen, koska 3 artiklassa esitettyyn vetykäyttöisen ajoneuvon määritelmään on 
esitetty tarkistus.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– puhtaan vedyn tai vedyn ja 
maakaasun/biokaasun seoksen käyttö
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