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Ændringsforslag 10
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I den endelige rapport fra CARS 21-
ekspertgruppen slås det fast, at arbejdet 
med at øge den internationale 
harmonisering af motorkøretøjs-
regulativer bør fortsætte, hvor det er 
relevant, med henblik på at inddrage de 
vigtigste markeder for motorkøretøjer og 
udvide harmoniseringen til områder, der 
endnu ikke er omfattet heraf, navnlig 
under såvel FN/ECE-overenskomsten af 
1958 som FN/ECE-overenskomsten af 
1998. I overensstemmelse med denne 
henstilling bør Kommissionen fortsat 
støtte udviklingen af internationalt 
harmoniserede krav til motorkøretøjer 
inden for rammerne af FN/ECE. Hvis der 
navnlig vedtages globale tekniske 
forskrifter for brint- og 
brændselscellekøretøjer, bør 
Kommissionen overveje muligheden af at 
tilpasse kravene i denne forordning til de 
globale tekniske forskrifter.
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Or. en

Ændringsforslag 11
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Brintblandinger kan anvendes som 
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overgangsbrændstof for at lette 
indførelsen af brintdrevne køretøjer i 
lande, hvor der findes en velfungerende 
naturgasinfrastruktur. Kommissionen bør 
derfor udarbejde krav til anvendelse af 
blandinger af brint og naturgas/biometan, 
navnlig et blandingsforhold mellem brint 
og gas, som tager hensyn til teknisk 
gennemførlighed og miljøfordele.

Or. en

Ændringsforslag 12
Wolfgang Bulfon

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) På grund af brændstoffets egenskaber, 
kan redningstjenester være nødt til at 
anvende særlige forholdsregler for 
brintdrevne køretøjer. Derfor er det 
nødvendigt at fastsætte mærkningskrav for 
køretøjerne for at informere 
redningstjenesterne om brændstof, som er 
lagret i køretøjet.

(11) På grund af brændstoffets egenskaber, 
kan redningstjenester være nødt til at 
anvende særlige forholdsregler for 
brintdrevne køretøjer. Derfor er det 
nødvendigt at fastsætte krav om en tydelig 
og hurtig identifikation af sådanne 
køretøjer for at informere 
redningstjenesterne om brændstof, som er 
lagret i køretøjet.

Or. de

Begrundelse

En tydelig og hurtig identifikation af et køretøjs fremdriftssystem er af afgørende betydning 
for redningstjenesterne, for at de kan yde hurtig og effektiv hjælp. Foranstaltninger som "e 
call" eller en central database kan anvendes ved denne identifikation.     
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Ændringsforslag 13
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Innovative mindre køretøjer, der i 
henhold til lovgivningen om EF-
typegodkendelse er klassificeret som 
køretøjer i klasse L, anses for at være 
blandt de første køretøjer, der kan 
anvende brint som brændstof. Dette 
skyldes, at det kræver en mindre indsats at 
indføre brint for disse køretøjer, da den 
tekniske udfordring og de krævede 
investeringer er mindre end for andre 
køretøjer. Denne forordning bør derfor 
omfatte typegodkendelse af brintdrevne 
køretøjer i klasse L.

Or. en

Begrundelse

Motorcykler (køretøjer i klasse L) er blandt de første køretøjer, der kan anvende brint som 
brændstof. Det er derfor vigtigt, at disse køretøjer medtages ved udformningen af EU-
bestemmelser for brintdrevne køretøjer. Der kræves ikke særlig mange ændringer for at 
udvide anvendelsesområdet til også at omfatte køretøjer i klasse L. Kommissionen bør derfor 
udarbejde krav til typegodkendelse af motorcykler, som indarbejdes i motorcykeldirektivet 
(2002/24/EF) og direktivet om brændstoftanke (97/24/EF).

Ændringsforslag 14
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "Brintdrevet køretøj": ethvert 
motorkøretøj, der anvender ren brint eller 
en blanding af brint og naturgas som 
brændstof til fremdrift af køretøjet. 

1. "Brintdrevet køretøj": ethvert 
motorkøretøj, der anvender brint som 
brændstof til fremdrift af køretøjet.
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"Fremdriftssystem":

Or. en

Ændringsforslag 15
Wolfgang Bulfon

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 12. stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de detaljerede regler for brintdele og  -
systemer i bilag VI 

d) de detaljerede regler for brintdele og -
systemer i bilag VI og for en tydelig og 
hurtig identifikation af køretøjerne for 
redningstjenesterne i henhold til punkt 15 
i bilag VI

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 16
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 12 - stk. 2 -  litra b - led - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- anvendelse af ren brint eller en blanding 
af brint og naturgas/biometan

Or. en



AM\718240DA.doc 7/7 PE404.740v01-00

DA

Ændringsforslag 17
Anja Weisgerber

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag III – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Holdbarhedsprøvning: Formålet med 
prøvningen er at godtgøre, at brintdelene 
kan fungere pålideligt ved fortsat drift. Ved 
prøvningen køres et bestemt antal 
prøvningscyklusser med brintdelen under 
forskellige temperatur- og trykforhold. En 
prøvningscyklus svarer til normal drift 
(dvs. én åbning og én lukning) af 
brintdelen.

c) Holdbarhedsprøvning: Formålet med 
prøvningen er at godtgøre, at brintdelene 
kan fungere pålideligt ved fortsat drift. Ved 
prøvningen køres et bestemt antal 
prøvningscyklusser med brintdelen under 
nærmere angivne temperatur- og 
trykforhold. En prøvningscyklus svarer til 
normal drift (dvs. én åbning og én lukning) 
af brintdelen.

Or. en
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