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Tarkistus 10
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Korkean tason CARS 21 -työryhmän 
loppuraportissa1 todetaan, että 
moottoriajoneuvojen sääntelyä koskevaa 
lisääntyvää kansainvälistä 
yhdenmukaistamista olisi tarvittaessa 
jatkettava pyrkien ottamaan mukaan 
tärkeimmät ajoneuvomarkkinat ja 
laajentamaan yhdenmukaistamista uusille 
aloille, erityisesti YK:n Euroopan 
talouskomission vuosina 1958 ja 1998 
tekemien sopimusten yhteydessä. 
Komission olisi tämän suosituksen 
mukaisesti jatkettava tukeaan 
moottoriajoneuvojen kansainvälisesti 
yhdenmukaistettujen vaatimusten 
kehittämiselle YK:n Euroopan 
talouskomission avustuksella. Jos vety- ja 
polttoainekennoja koskeva 
maailmanlaajuinen tekninen sääntö 
hyväksytään, komission olisi erityisesti 
harkittava tämän asetuksen vaatimusten 
mukauttamista kyseisen säännön 
vaatimuksiin.
1 _____________

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/
pagesbackground/competitiveness/cars21f
inalreport.pdf

Or. en
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Tarkistus 11
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Vetyseoksia voitaisiin käyttää 
siirtymäkauden polttoaineena, jolla 
helpotetaan vetykäyttöisten ajoneuvojen 
käyttöön ottamista maissa, joissa on hyvä 
infrastruktuuri maakaasun käyttöön. 
Komission olisi siksi kehitettävä vedyn ja 
maakaasun/biokaasun seosten käyttöä 
koskevia vaatimuksia ja etenkin 
vaatimuksia vedyn ja kaasun 
sekoitussuhteesta, jossa otetaan 
huomioon tekninen toteutettavuus ja 
ympäristöedut.

Or. en

Tarkistus 12
Wolfgang Bulfon

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Polttoaineen erityispiirteiden vuoksi 
vetykäyttöiset ajoneuvot voivat edellyttää 
erityisiä toimia pelastuspalveluilta. Sen 
vuoksi on tarpeen vahvistaa ajoneuvoon 
tehtäviä merkintöjä koskevat vaatimukset, 
jotka kertovat pelastuspalveluille 
ajoneuvossa olevasta polttoaineesta.

(11) Polttoaineen erityispiirteiden vuoksi 
vetykäyttöiset ajoneuvot voivat edellyttää 
erityisiä toimia pelastuspalveluilta. Sen 
vuoksi on tarpeen vahvistaa ajoneuvon
yksiselitteistä ja nopeasti havaittavissa 
olevaa tunnistamistapaa koskevat 
vaatimukset, jotka kertovat 
pelastuspalveluille ajoneuvossa olevasta 
polttoaineesta.

Or. de
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Perustelu

Pelastuspalvelun on voitava tunnistaa ajoneuvon käyttöjärjestelmä yksiselitteisesti ja 
nopeasti, jotta se voisi antaa apuaan ripeästi ja tehokkaasti. Tunnistamista voidaan tukea 
hätäpuhelujen tai tietopankin kaltaisten järjestelmien avulla. 

Tarkistus 13
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Innovoivat pienet ajoneuvot, jotka 
kuuluvat EY-tyyppihyväksyntää koskevan 
lainsäädännön nojalla L-luokan 
ajoneuvoihin, siirtynevät varhaisessa 
vaiheessa käyttämään polttoaineenaan 
vetyä. Tämä johtuu siitä, että vedyn 
käyttöön ottaminen näissä ajoneuvoissa 
on vaivattomampaa, koska tekniset 
haasteet ja investointitarpeet eivät ole yhtä 
suuria kuin autojen kohdalla. Siksi tähän 
asetukseen olisi sisällytettävä L-luokkaan 
kuuluvien vetyajoneuvojen 
tyyppihyväksyntä.

Or. en

Perustelu

Moottoripyörissä (L-luokan ajoneuvot) siirrytään käyttämään varhaisessa vaiheessa vetyä 
polttoaineena. Siksi on tärkeää, että niitäkin käsitellään vetyajoneuvoja koskevaa EY-
lainsäädäntöä kehitettäessä. L-luokan ajoneuvoja koskevien tarpeiden täyttäminen ei vaadi 
liikaa muutoksia. Komission olisi siksi kehitettävä moottoripyörien tyyppihyväksyntää 
koskevia vaatimuksia, jotka sisällytetään moottoripyöriä koskevaan direktiiviin (2002/24/EY) 
ja polttoainesäiliöitä koskevaan direktiiviin (97/24/EY).
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Tarkistus 14
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vetykäyttöisellä ajoneuvolla’ 
tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, jonka 
käyttövoimana käytetään puhdasta vetyä 
tai vedyn ja maakaasun seosta

1) ’vetykäyttöisellä ajoneuvolla’ 
tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, jonka 
käyttövoimana käytetään vetyä

Or. en

Tarkistus 15
Wolfgang Bulfon

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla - 1 kohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yksityiskohtaiset säännöt liitteessä VI 
tarkoitettuja vetykomponentteihin ja  
järjestelmiin liittyviä vaatimuksia varten

d) yksityiskohtaiset säännöt liitteessä VI 
tarkoitettuja vetykomponentteihin ja -
järjestelmiin liittyviä vaatimuksia varten 
sekä säännöt, jotka koskevat ajoneuvojen 
yksiselitteistä ja nopeasti havaittavissa 
olevaa tunnistamistapaa pelastuspalveluja 
varten liitteen VI 15 kohdan mukaisesti,

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.
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Tarkistus 16
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla - 2 kohta - b alakohta - - 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– puhtaan vedyn tai vedyn ja 
maakaasun/biokaasun seoksen käyttö

Or. en

Tarkistus 17
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite  III - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Käyttökestävyystesti: Testin 
tarkoituksena on osoittaa, että 
vetykomponentit ovat luotettavia 
jatkuvassa käytössä. Testissä 
vetykomponenttiin kohdistetaan tietty 
määrä testausjaksoja eri lämpötiloissa ja 
paineissa. Testausjakso koostuu 
vetykomponentin tavanomaisesta käytöstä 
(ts. se avataan ja suljetaan kerran).

c) Käyttökestävyystesti: Testin 
tarkoituksena on osoittaa, että 
vetykomponentit ovat luotettavia 
jatkuvassa käytössä. Testissä 
vetykomponenttiin kohdistetaan tietty 
määrä testausjaksoja tietyissä lämpötiloissa 
ja paineissa. Testausjakso koostuu 
vetykomponentin tavanomaisesta käytöstä 
(ts. se avataan ja suljetaan kerran).

Or. en
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