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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de transportsector moet naar een 
groter aandeel milieuvriendelijker 
voertuigen worden gestreefd en moeten 
meer inspanningen worden geleverd om 
meer dergelijke voertuigen in de handel te 
brengen. De invoering van voertuigen op 
alternatieve brandstoffen kan de 
luchtkwaliteit in de steden aanzienlijk 
verbeteren.

(4) In de transportsector moet naar een 
groter aandeel milieuvriendelijker 
voertuigen worden gestreefd en moeten 
meer inspanningen worden geleverd om 
meer dergelijke voertuigen in de handel te 
brengen. De invoering van voertuigen op 
alternatieve brandstoffen kan de 
luchtkwaliteit in de steden en derhalve de 
volksgezondheid aanzienlijk verbeteren

Motivering

Het is van belang ook de aandacht te vestigen op de verbetering van de volksgezondheid die 
bereikt kan worden met de invoering van voertuigen op alternatieve brandstoffen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In het eindverslag van de groep op 
hoog niveau "CARS 21" (Een 
concurrerend regelgevingskader voor de 
automobielindustrie voor de 21e eeuw) 
wordt gesteld dat het streven naar 
harmonisatie van de 
motorvoertuigreglementen waar zulks 
dienstig is moet worden voortgezet 
teneinde de essentiële voertuigmarkten 
erbij te betrekken en de harmonisatie uit 
te breiden tot nog niet bestreken gebieden, 
met name in het kader van de 
overeenkomsten van VN/ECE uit 1958 en 
1998. In het verlengde daarvan moet de 
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Commissie de ontwikkeling van 
internationaal geharmoniseerde 
voorschriften voor motorvoertuigen onder 
de hoede van VN/ECE blijven steunen. 
Wanneer er bijvoorbeeld een mondiaal 
technisch reglement inzake met waterstof 
of brandstofcellen aangedreven 
voertuigen wordt vastgesteld, moet de 
Commissie overwegen de voorschriften 
van deze verordening op die van het 
mondiaal technisch reglement af te 
stemmen.
1

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

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In landen met een goede 
aardgasinfrastructuur kunnen 
waterstofmengsels als overgangsbrandstof 
worden gebruikt ter vergemakkelijking 
van de invoering van met waterstof 
aangedreven voertuigen. De Commissie 
moet daarom voorschriften uitwerken 
voor het gebruik van mengsels van 
waterstof en aardgas/biomethaan, met 
name voor de mengverhouding tussen 
waterstof en gas, met inachtneming van 
de technische haalbaarheid en de 
milieuvoordelen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Met waterstof aangedreven 
voertuigen moeten in de toekomst 
voertuigen zijn die worden aangedreven 
met zuiver waterstof dat zoveel mogelijk 
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met hernieuwbare energie gewonnen is. 
Aandrijving met een mengsel van 
waterstof en aardgas/biomethaan kan 
slechts een overgangsgtechnologie 
vormen.

Motivering

Verbranding van aardgas levert schadelijke emissies op. Gebruik van aardgas kan daarom 
slechts een overgangstechnologie vormen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Met waterstof aangedreven 
voertuigen kunnen op de markt pas 
succesvol zijn als er een toereikende 
gestandaardiseerde infrastructuur van 
tankstations in Europa beschikbaar is. De 
Commissie moet nagaan welke passende 
maatregelen er getroffen kunnen worden 
om de aanleg van een Europees netwerk 
van tankstations voor voertuigen op 
waterstof te ondersteunen.

Motivering

Bij aardgastankstations is het probleem dat de vulsystemen in de diverse lidstaten 
verschillend functioneren. Bij de aanleg van waterstoftankstations moet er daarom van meet 
af aan voor worden gezorgd dat waterstofvoertuigen overal in Europa op hetzelfde 
vulsysteem afgestemd zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) elk motorvoertuig dat met zuiver
waterstof of een mengsel van waterstof en 
aardgas wordt aangedreven;

1) "waterstofvoertuig": elk motorvoertuig 
dat met waterstof wordt aangedreven;
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het gebruik van een mengsel van 
gasvormig waterstof en aardgas als 
brandstof is toegestaan.

Schrappen

Motivering

Deze verandering vloeit voort uit het amendement op de definitie van “waterstofvoertuig” in 
artikel 3.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van een mengsel van 
gasvormig waterstof en aardgas als 
brandstof is toegestaan.

Schrappen

Motivering

Deze verandering vloeit voort uit het amendement op de definitie van “waterstofvoertuig” in 
artikel 3.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b) – streepje -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het gebruik van zuiver waterstof of een 
mengsel van waterstof en 
aardgas/biomethaan;
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