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Ändringsförslag 10
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I slutrapporten från högnivågruppen 
CARS 21 slås det fast att arbetet med att 
öka den internationella harmoniseringen 
av motorfordonsbestämmelser bör 
fortsätta, vid behov i syfte att involvera de 
viktigaste fordonsmarknaderna och utöka 
harmoniseringen till områden som ännu 
ej omfattas, särskilt inom ramen för 
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.
_________________________
1http://ec.europa.eu/enterprise/automotive
/pagesbackground/competitiveness/cars21
finalreport.pdf

Or. en
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Ändringsförslag 11
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
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 när det gäller 
proportionerna av vätgas och annan gas, 
med beaktande av teknisk 
genomförbarhet och miljöfördelar.

Or. en

Ändringsförslag 12
Wolfgang Bulfon

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) På grund av bränslets egenskaper kan 
vätgasdrivna fordon kräva en särskild 
behandling av räddningstjänsterna. Det 
krävs därför att krav för märkning av 
fordon fastställs för att upplysa dessa 
tjänster om det bränsle som lagras ombord 
på fordonet.

(11) På grund av bränslets egenskaper kan 
vätgasdrivna fordon kräva en särskild 
behandling av räddningstjänsterna. Det 
krävs därför att krav för en tydlig och 
snabbt urskiljbar identifiering av fordon 
fastställs för att upplysa dessa tjänster om 
det bränsle som lagras ombord på fordonet.

Or. de

Motivering

En tydlig och snabbt urskiljbar identifiering av fordonens framdrivningssystem är viktig för 
att räddningstjänsterna ska kunna genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser.   
Åtgärder såsom e-call eller en central databas kan vara till hjälp vid denna identifiering.



AM\718240SV.doc 5/7 PE404.740v01-00

SV

Ändringsförslag 13
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Innovativa små fordon, som enligt 
Europeiska gemenskapens 
typgodkännandelagstiftning ingår i 
fordonskategori L, anses vara tidiga 
användare av vätgas som bränsle. Detta 
beror på att det krävs mindre insatser för 
att införa vätgas för dessa fordon, 
eftersom de tekniska svårigheterna och de 
investeringar som krävs är mindre än för 
andra fordon. Denna förordning bör 
därför omfatta typgodkännande av 
vätgasdrivna fordon i kategori L.

Or. en

Motivering

Motorcyklar (fordon i kategori L) är tidiga användare av vätgas som bränsle. Därför är det 
viktigt att dessa fordon också tas upp vid utarbetandet av gemenskapslagstiftningen om 
vätgasdrivna fordon, och det skulle inte kräva alltför många ändringar för att se till att även 
fordon i kategori L omfattas. Kommissionen bör därför utarbeta krav för typgodkännandet av 
de motorcyklar som ska omfattas av motorcykeldirektivet (2002/24/EG) och 
bränsletankdirektivet (97/24/EG).

Ändringsförslag 14
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 - led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) vätgasdrivet fordon: varje motorfordon 
som använder ren vätgas eller en 

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

bränsle för att driva fordonet.

Or. en

Ändringsförslag 15
Wolfgang Bulfon

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) detaljerade regler för 
vätgaskomponenter och vätgassystem som 
fastställs i bilaga VI,

d) detaljerade regler för 
vätgaskomponenter och vätgassystem som 
fastställs i bilaga VI, samt för en tydlig och 
snabbt urskiljbar identifiering av fordon 
för räddningstjänsterna, i enlighet med 
bilaga VI punkt 15,

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 16
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 17
Anja Weisgerber

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga III – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Uthållighetsprovning: Provningens syfte 
är att visa att vätgaskomponenterna 
fortlöpande kan fungera tillförlitligt.
Provningen består i att ett visst antal 
provningscykler av vätgaskomponenten 
utförs under olika temperatur- och 
tryckförhållanden. En provningscykel 
innebär normal drift (dvs. en öppning och 
en stängning) av vätgaskomponenten.

c) Uthållighetsprovning: Provningens syfte 
är att visa att vätgaskomponenterna 
fortlöpande kan fungera tillförlitligt.
Provningen består i att ett visst antal 
provningscykler av vätgaskomponenten 
utförs under bestämda temperatur- och 
tryckförhållanden. En provningscykel 
innebär normal drift (dvs. en öppning och 
en stängning) av vätgaskomponenten.

Or. en


	718240sv.doc

