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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közlekedési ágazatban a cél az egyre 
inkább környezetbarát járművek egyre 
nagyobb arányú alkalmazása, és továbbra 
is arra kell törekedni, hogy ezekből a 
járművekből egyre több kerüljön a piacra. 
Az alternatív üzemanyagokkal működő 
járművek bevezetése jelentős mértékben 
javíthatja a városok levegőjének 
minőségét.

(4) A közlekedési ágazatban a cél az egyre 
inkább környezetbarát járművek egyre 
nagyobb arányú alkalmazása, és továbbra 
is arra kell törekedni, hogy ezekből a 
járművekből egyre több kerüljön a piacra. 
Az alternatív üzemanyagokkal működő 
járművek bevezetése jelentős mértékben 
javíthatja a városok levegőjének minőségét 
és ebből következően a közegészség 
állapotát is.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az alternatív üzemanyagokkal működő járművek 
bevezetésével a közegészségben is javulás érhető el.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A CARS21 (a 21. századi 
versenyképes autóipari szabályozási 
rendszerről szóló) végleges jelentés1

kimondta, hogy „szükség esetén fenn kell 
tartani a gépjárművekre vonatkozó 
rendelkezések növekvő harmonizációja 
érdekében végzett erőfeszítéseket, a 
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legfontosabb gépjárműpiacok bevonása és 
az eddig le nem fedett területek 
harmonizációjának kiszélesítése céljából, 
nevezetesen az ENSZ/EGB 1958-as 
és1998-as megállapodásának keretében”. 
Ezen ajánlással összhangban a 
Bizottságnak folytatnia kell a 
gépjárművekre vonatkozó nemzetközileg 
harmonizált előírásai fejlesztésének 
támogatását az ENSZ/EGB égisze alatt. 
Különösen ha a hidrogénnel és 
üzemanyagcellával működő járművekről 
szóló globális műszaki előírást (GTR) 
elfogadják, a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia e rendelet követelményeinek a 
GTR követelményeihez való igazításának 
lehetőségét.
1

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

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A hidrogénkeverékeket átmeneti 
üzemanyagként lehetne használni a 
hidrogénüzemű járművek bevezetésének 
megkönnyítése érdekében olyan 
országokban, amelyekben jó földgáz-
infrastruktúra áll rendelkezésre. A 
Bizottságnak ezért előírásokat kell 
kidolgoznia a hidrogén és 
földgáz/biometán keverékek használatára, 
különösen a hidrogén és gáz keverési 
arányára, figyelembe véve a technikai 
megvalósíthatóságot és a környezeti 
előnyöket.

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A jövőben a hidrogénüzemű 
járműveknek olyan járműveknek kellene 
lenniük, amelyeket lehetőség szerint 
megújuló energiaforrásokból előállított 
tiszta hidrogén hajt. A hidrogénből és 
földgázból/biometánból álló keverékek 
használata csak átmeneti megoldás lehet.

Indokolás

A földgáz égetésekor szennyezőanyagok szabadulnak fel. A földgáz használata ezért csak 
átmeneti megoldás lehet.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A hidrogénüzemű járművek csak 
akkor lehetnek sikeresek a piacon, ha 
megfelelő, szabványosított töltőállomás-
infrastruktúra áll rendelkezésre 
Európában. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia a hidrogénüzemű járművek 
egész Európára kiterjedő, szabványosított 
töltőállomás-hálózata kiépítésének 
támogatására irányuló alkalmas 
intézkedéseket.

Indokolás

A fölgáz töltőállomások problémát jelenthetnek, mivel az egyes tagállamokban eltérően 
üzemelnek a töltőrendszerek. Ennek megfelelően már a kezdetektől biztosítani kell, hogy a 
hidrogén töltőállomások kiépítésekor a hidrogénüzemű járművek esetében egész Európában 
azonos töltőrendszereket használjanak.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. olyan gépjármű, amely meghajtásához 
kizárólag hidrogént vagy hidrogén-földgáz 
keveréket használ üzemanyagként.

1. „hidrogénüzemű jármű”: olyan 
gépjármű, amely meghajtásához hidrogént 
használ üzemanyagként.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gáz halmazállapotú hidrogén és 
földgáz keverékének használata 
engedélyezve van.

törölve

Indokolás

E módosítás a hidrogénüzemű járművek 3. cikkben található meghatározásának módosítása 
miatt szükséges.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gáz halmazállapotú hidrogén és 
földgáz keverékének használata 
engedélyezve van.

törölve

Indokolás

E módosítás a hidrogénüzemű járművek 3. cikkben található meghatározásának módosítása 
miatt szükséges.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont – -1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tiszta hidrogén vagy hidrogén–
földgáz/biometán keverék használata;
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