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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Inom transportsektorn bör en ökad 
andel miljövänligare fordon eftersträvas 
och ytterligare ansträngningar bör göras för 
att utsläppa fler av dessa fordon på 
marknaden. Införande av fordon med 
alternativa bränslen kan medföra en 
avsevärd förbättring av stadsluftens 
kvalitet.

(4) Inom transportsektorn bör en ökad 
andel miljövänligare fordon eftersträvas 
och ytterligare ansträngningar bör göras för 
att utsläppa fler av dessa fordon på 
marknaden. Införande av fordon med 
alternativa bränslen kan medföra en 
avsevärd förbättring av stadsluftens 
kvalitet och således även av folkhälsan.

Motivering

Det är viktigt att understryka att även folkhälsan kan förbättras genom att fordon med 
alternativa bränslen introduceras.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I slutrapporten från CARS 21 
(Competitive Automotive Regulatory 
System for the 21st century)1 slås det fast 
att arbetet med att öka den internationella 
harmoniseringen av 
motorfordonsbestämmelser bör vid behov 
fortsätta, i syfte att involvera de viktigaste 
fordonsmarknaderna och utöka 
harmoniseringen till områden som ännu 
ej omfattas, särskilt inom ramen för 
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UNECE:s båda överenskommelser från 
1958 och 1998. I överensstämmelse med 
denna rekommendation bör 
kommissionen fortsätta att stödja 
utarbetandet av internationellt 
harmoniserade krav för motorfordon 
under ledning av UNECE. Framför allt 
bör kommissionen, om enhetliga tekniska 
föreskrifter om vätgas- och 
bränslecellfordon antas, undersöka 
möjligheten att anpassa kraven i denna 
förordning till de enhetliga tekniska 
föreskrifterna.
______________
1 http://ec.europa.eu/enterprise/
automotive/pagesbackground/competitive
ness/cars21finalreport.pdf

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Vätgasblandningar kan användas 
som ett övergångsbränsle för att 
underlätta införandet av vätgasdrivna 
fordon i länder där det finns fungerande 
naturgasinfrastruktur. Därför bör 
kommissionen utarbeta krav för 
användning av blandningar av vätgas och 
naturgas/biometan, särskilt för
proportionerna av vätgas och annan gas, 
med beaktande av teknisk 
genomförbarhet och miljöfördelar.

Ändringsförslag 4
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Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Vätgasdrivna fordon bör i framtiden 
vara sådana fordon som drivs med ren 
vätgas som i möjligaste mån framställs 
från förnybara energikällor. 
Användningen av blandningar av vät- och 
naturgas/biometan i fordon bör bara vara 
en övergångsteknik.

Motivering

Vid förbränning av naturgas uppstår farliga ämnen. Därför kan naturgas endast vara en 
övergångsteknik.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att vätgasdrivna fordon ska bli 
framgångsrika på marknaden måste det 
finnas tillräcklig standardiserad 
infrastruktur för tankstationer i Europa. 
Kommissionen bör överväga lämpliga 
åtgärder för att stödja ett standardiserat 
tanksystem för ett Europatäckande nät av 
tankstationer för vätgasdrivna fordon.

Motivering

Med tankstationer för naturgas är problemet att tanksystemen fungerar på olika sätt i olika 
medlemsstater. När vätgasstationer byggs upp måste man därför redan från början tänka på 
att tanksystemet för vätgasdrivna fordon ska vara detsamma i hela Europa. 

Ändringsförslag 6
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vätgasdrivet fordon: varje motorfordon 
som använder ren vätgas eller en 
blandning av vät- och naturgas som 
bränsle för att driva fordonet.

1) vätgasdrivet fordon: varje motorfordon 
som använder vätgas som bränsle för att 
driva fordonet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det är tillåtet att använda en blandning 
av gasformigt väte och naturgas som 
bränsle.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget till definitionen av vätgasdrivet fordon i artikel 3 kräver denna förändring.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det är tillåtet att använda en blandning 
av gasformigt väte och naturgas som 
bränsle.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget till definitionen av vätgasdrivet fordon i artikel 3 kräver denna förändring.

Ändringsförslag 9
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– användning av ren vätgas eller en 
blandning av vätgas och 
naturgas/biometan,
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