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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Transporto sektoriuje reikėtų siekti 
eksploatuoti daugiau aplinkai 
nekenksmingų transporto priemonių ir dėti 
daugiau pastangų, kad rinkoje daugėtų šių 
transporto priemonių. Pradėjus 
eksploatuoti alternatyviuosius degalus 
naudojančias transporto priemones, labai 
pagerėtų miesto oro kokybė.

(4) Transporto sektoriuje reikėtų siekti 
eksploatuoti daugiau aplinkai 
nekenksmingų transporto priemonių ir dėti 
daugiau pastangų, kad rinkoje daugėtų šių 
transporto priemonių. Pradėjus 
eksploatuoti alternatyviuosius degalus 
naudojančias transporto priemones, labai 
pagerėtų miesto oro kokybė ir dėl to taip 
pat pagerėtų visuomenės sveikatos būklė.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad pradėjus eksploatuoti alternatyviuosius degalus naudojančias 
transporto priemones taip pat pagerėtų ir visuomenės sveikatos būklė.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Konkurencingos automobilių 
reglamentavimo sistemos XXI amžiui 
(CARS 21) galutinėje ataskaitoje1

nurodyta, kad prireikus ir toliau turi būti 
dedamos pastangos norint užtikrinti 
tarptautinį motorines transporto 
priemones reglamentuojančių teisės aktų 
suderinimą, siekiant pritraukti 
pagrindines transporto priemonių rinkas 
ir vykdyti derinimą srityse, kuriose iki šiol 
to nebuvo daroma, ypač vadovaujantis 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės 
komisijos (UNECE)1958 ir 1998 m. 
susitarimais. Atsižvelgdama į šias 
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rekomendacijas, Komisija turėtų ir toliau 
remti tarptautiniu mastu suderintų 
reikalavimų, taikomų motorinėms 
transporto priemonėms, plėtojimą 
globojant UNECE. Jei bus priimtas 
bendrasis techninis reglamentas dėl 
vandeniliu ir kuro elementais varomų 
transporto priemonių, Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybę šio reglamento 
reikalavimus pritaikyti prie bendrojo 
techninio reglamento nuostatų.
1

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Vandenilio mišiniai gali būti 
naudojami kaip pereinamojo laikotarpio 
kuras siekiant palengvinti perėjimą prie 
vandeniliu varomų transporto priemonių 
tose šalyse, kurios turi gerą gamtinių dujų 
infrastruktūrą. Taigi Komisija turėtų 
nustatyti vandenilio ir gamtinių dujų 
(biometano) mišinio naudojimo sąlygas, 
ypač vandenilio ir gamtinių dujų santykį 
mišinyje, atsižvelgdamaį technines 
galimybes ir naudą aplinkai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Vandenilinės transporto priemonės 
ateityje turėtų būti varomos grynu 
vandeniliu, kurio kaip įmanoma daugiau 
būtų gaunama iš atsinaujinančios 
energijos šaltinių. Vandenilio ir gamtinių 
dujų mišinio naudojimas transporto 
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priemonių varymui gali būti tik 
pereinamojo laikotarpio technologija.

Pagrindimas

Degant gamtinėms dujoms išmetamos kenksmingos medžiagos, todėl gamtinės dujos gali būti 
naudojamos tik pereinamojo laikotarpio technologijose.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Vandenilinės transporto priemonės 
galės sėkmingai įsitvirtinti rinkoje tik tuo 
atveju, jei Europoje bus sukurta 
pakankamai standartizuota degalinių 
infrastruktūra. Komisija turėtų apsvarstyti 
atitinkamas priemones, kad būtų sukurta 
standartizuota pildymo sistema, siekiant 
paremti Europos masto degalinių tinklo 
vandeniliu varomoms transporto 
priemonėms kūrimą.

Pagrindimas

Kalbant apie gamtinių dujų degalines, susiduriama su problema, kadangi pildymo sistemos 
įvairiose valstybėse narėse veikia skirtingai. Taigi statant vandenilio degalines jau nuo pat 
pradžių turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad vandeniliu varomų transporto priemonių turėtojai 
visoje Europoje galėtų naudotis vienoda pildymo sistema. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) „vandenilinė transporto priemonė“ − 
variklinė transporto priemonė, kaip variklio 
varymo kurą naudojanti gryną vandenilį 
arba vandenilio ir gamtinių dujų mišinį;

(1) „vandenilinė transporto priemonė“ − 
variklinė transporto priemonė, kaip variklio 
varymo kurą naudojanti vandenilį;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Leidžiama kaip kurą naudoti 
vandenilio dujų ir gamtinių dujų mišinį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 3 straipsnyje pateikto vandenilinės transporto priemonės apibrėžimo 
pakeitimu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leidžiama kaip kurą naudoti
vandenilio dujų ir gamtinių dujų mišinį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 3 straipsnyje pateikto vandenilinės transporto priemonės apibrėžimo 
pakeitimu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- gryno vandenilio arba vandenilio ir 
gamtinių dujų (biometano) mišinio 
naudojimas;
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