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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Transporta nozarē jātiecas palielināt 
videi draudzīgāku transportlīdzekļu skaitu 
un jāuzņemas papildu saistības, lai laistu 
tirgū vairāk šādu transportlīdzekļu. Ar 
alternatīvu degvielu darbināmu 
transportlīdzekļu ieviešana var būtiski 
uzlabot pilsētas gaisa kvalitāti.

(4) Transporta nozarē jātiecas palielināt 
videi draudzīgāku transportlīdzekļu skaitu 
un jāuzņemas papildu saistības, lai laistu 
tirgū vairāk šādu transportlīdzekļu. Ar 
alternatīvu degvielu darbināmu 
transportlīdzekļu ieviešana var būtiski 
uzlabot pilsētas gaisa kvalitāti, tādējādi arī 
sabiedrības veselības stāvokli.

Pamatojums

Svarīgi uzsvērt arī sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanos, ko var panākt, ieviešot ar 
alternatīvu degvielu darbināmus transportlīdzekļus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) CARS 21 (Konkurētspējīgas 
autobūves nozares tiesiskais regulējums 
21. gadsimtam) noslēguma ziņojumā 
teikts, ka ,,attiecīgā gadījumā jāturpina 
centieni pilnveidot mehānisko 
transportlīdzekļu noteikumu starptautisko 
saskaņošanu, jo sevišķi saistībā ar 
ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
(UNECE) 1958. un 1998. gada 
nolīgumiem, lai iesaistītu nozīmīgākos 
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transportlīdzekļu tirgus un saskaņošanu 
veiktu arī līdz šim neaptvertās jomās”; 
saskaņā ar šo ieteikumu Komisijai 
jāturpina atbalstīt starptautiski saskaņotu 
prasību izstrādi mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem UNECE vadībā; it 
īpaši, ja tiks pieņemti Vispārējie tehniskie 
noteikumi (GTR) par transportlīdzekļiem 
ar ūdeņraža un degvielas elementiem, 
Komisijai jāapsver iespēja pielāgot šīs 
regulas noteikumus minētajiem 
Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem 
(GTR);
1

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

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.b) lai veicinātu ar ūdeņradi darbināmu 
transportlīdzekļu ieviešanu valstīs ar labu 
dabasgāzes infrastruktūru, kā pārejas 
degvielu varētu izmantot ūdeņraža 
maisījumus; tādēļ Komisijai jāizstrādā 
prasības par ūdeņraža un 
dabasgāzes/biogāzes maisījumu 
izmantošanu, it īpaši par ūdeņraža un 
gāzes maisījuma procentuālo attiecību, 
ņemot vērā tehniskās iespējas un 
ieguvumus videi;

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) ar ūdeņradi darbināmiem 
transportlīdzekļiem nākotnē jākļūst par 
tādiem transportlīdzekļiem, kuru 



AD\724861LV.doc 5/8 PE402.744v03-00

LV

darbināšanai izmanto tīru ūdeņradi, ko 
pēc iespējas iegūst no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem; transportlīdzekļi, kuru 
darbināšanai izmanto ūdeņraža un 
dabasgāzes/biogāzes maisījumus, 
uzskatāmi tikai par pārejas posma 
tehnoloģiju;

Pamatojums

Dabasgāze sadegot rada kaitīgo vielu emisijas, tādēļ tā uzskatāma tikai par pārejas posma 
tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) ar ūdeņradi darbināmi 
transportlīdzekļi tirgū gūs panākumus 
tikai tad, ja Eiropā būs pietiekama un 
standartizēta uzpildes staciju 
infrastruktūra; Komisijai jāizskata 
piemēroti pasākumi, lai atbalstītu 
standartizētas uzpildes sistēmas visu 
Eiropu aptverošā ar ūdeņradi 
darbināmiem transportlīdzekļiem 
paredzētu uzpildes staciju tīklā;

Pamatojums

Saistībā ar dabasgāzes uzpildes stacijām pastāv problēma, proti, uzpildes sistēmas dažādās 
dalībvalstīs darbojas atšķirīgi. Tādēļ, ieviešot ūdeņraža uzpildes stacijas, jau pašā sākumā 
jāņem vērā tas, ka ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem visā Eiropā jānodrošina 
vienādu uzpildes sistēmu izmantošana.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „ar ūdeņradi darbināms (1) „ar ūdeņradi darbināms 
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transportlīdzeklis” ir jebkurš mehānisks 
transportlīdzeklis, kas transportlīdzekļa
darbināšanai kā degvielu izmanto tīru
ūdeņradi vai ūdeņraža un dabasgāzes 
maisījumu;

transportlīdzeklis” ir jebkurš mehānisks 
transportlīdzeklis, kura darbināšanai kā 
degvielu izmanto ūdeņradi;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ir atļauts izmantot gāzveida ūdeņraža 
un dabasgāzes maisījumu.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams tādēļ, ka 3. pantā ir grozīta ar ūdeņradi darbināma 
transportlīdzekļa definīcija.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ir atļauts izmantot gāzveida ūdeņraža 
un dabasgāzes maisījumu.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams tādēļ, ka 3. pantā ir grozīta ar ūdeņradi darbināma 
transportlīdzekļa definīcija.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts – -1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tīra ūdeņraža vai ūdeņraža un 
dabasgāzes/biogāzes maisījuma 
izmantošanu,



AD\724861LV.doc 7/8 PE402.744v03-00

LV



PE402.744v03-00 8/8 AD\724861LV.doc

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem

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

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu IMCO

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
25.10.2007

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Alojz Peterle
20.12.2007

Izskatīšana komitejā 3.4.2008

Pieņemšanas datums 6.5.2008

Galīgā balsojuma rezultāti +:
–:
0:

51
0
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

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, 
Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Carl 
Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María 
Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

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

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā

Armando França


	724861lv.doc

