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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af 
brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF
(KOM(2007)0593 – C6–0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0593),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0342/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På opfordring fra Europa-Parlamentet 
er der indført en ny lovgivningsmæssig 
tilgang på køretøjsområdet i EU. Derfor 
bør denne forordning kun fastsætte de 
grundlæggende bestemmelser om kravene 
til typegodkendelse af brintsystemer og -
dele, mens de tekniske forskrifter bør 
fastsættes ved hjælp af
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages efter udvalgsproceduren.

(3) På opfordring fra Europa-Parlamentet 
er der indført en ny lovgivningsmæssig 
tilgang på køretøjsområdet i EU. Derfor 
bør denne forordning kun fastsætte de 
grundlæggende bestemmelser om kravene 
til typegodkendelse af brintsystemer og -
dele, mens de tekniske forskrifter bør 
fastsættes ved hjælp af 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
vedtages efter udvalgsproceduren med 
deltagelse af Europa-Parlamentet.
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Or. de

Begrundelse

Europa-Parlamentets deltagelse skal også sikres i den nye lovgivningsmæssige tilgang, hvor 
kun de grundlæggende krav fastlægges i forordningen, og de tekniske detaljer senere skal 
fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning 
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Brint betragtes som et rent drivmiddel 
til køretøjer, fordi brintdrevne køretøjer, 
hverken frembringer kulbaserede 
forurenende stoffer eller udleder 
drivhusgasser fra udstødningsrøret. Der er 
dog vigtigt, at brintbrændstoffet produceres 
på en bæredygtig måde, således at den 
samlede miljømæssige besparelse ved at 
indføre brint som brændstof til 
motorkøretøjer er positiv.

(5) Brint betragtes som et rent drivmiddel 
til køretøjer og som fremtidens 
fremdriftsmiddel på vejen hen imod et 
forureningsfrit kredsløb, fordi brintdrevne 
køretøjer hverken frembringer kulbaserede 
forurenende stoffer eller udleder 
drivhusgasser fra udstødningsrøret. Brint 
er dog en energibærer og ingen 
energikilde, således at den klimapolitiske 
nytte ved at anvende brint som 
fremdriftsmiddel afhænger af, af hvilken 
kilde brinten udvindes. Det er derfor
vigtigt, at brintbrændstoffet produceres på 
en bæredygtig måde, således at den 
samlede miljømæssige besparelse ved at 
indføre brint som brændstof til 
motorkøretøjer er positiv.

Or. de

Begrundelse

Ud over biobrændstoffer og elektricitet anses brint for et af de lovende fremdriftsmidler, når 
det gælder alternative, ikke-fossile brændstoffer på transportområdet. Navnlig i byerne kan 
brintdrevne køretøjer bidrage til en forbedring af luftkvaliteten. Brintdrevne køretøjers 
muligheder for at bidrage til reduktion af CO2-emissionerne fra personbiler afhænger dog af, 
hvordan den anvendte brint er fremstillet. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning 
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De fleste fabrikanter foretager store 
investeringer i udviklingen af 
brintteknologi og er allerede begyndt at 
bringe sådanne køretøjer i omsætning på 
markedet. De hybriddrevne køretøjers 
andel af den samlede vognpark vil 
sandsynligvis stige de kommende år. 
Derfor er det nødvendigt at fastsætte de 
fælles sikkerhedskrav for disse køretøjer.

(8) De fleste fabrikanter foretager store 
investeringer i udviklingen af 
brintteknologi og er allerede begyndt at 
bringe sådanne køretøjer i omsætning på 
markedet. De hybriddrevne køretøjers 
andel af den samlede vognpark vil 
sandsynligvis stige de kommende år. 
Derfor er det nødvendigt at fastsætte de 
fælles sikkerhedskrav for disse køretøjer. 
Da fabrikanterne i et vist omfang følger 
forskellige strategier ved udviklingen af 
brintdrevne køretøjer, er det nødvendigt, 
at de sikkerhedskrav, der fastlægges, er 
teknologineutrale.

Or. de

Begrundelse

Den foreliggende godkendelsesforordning skal gøre det muligt at videreudvikle alle 
teknologier i forbindelse med brintdrevne motorkøretøjer. Markedet vil vise, hvilken teknologi 
der til sidst vil vinde kapløbet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning 
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 
identifikation af køretøjerne for at 
informere redningstjenesterne om 
brændstof, som er lagret i køretøjet. 
Identifikationen må dog ikke føre til, at 
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brintdrevne køretøjer stigmatiseres.

Or. de

Begrundelse

Brintdrevne køretøjer frembyder ikke større farer end køretøjer med fossile brændstoffer som 
drivmiddel, hvis der sker en ulykke. Det bør derfor undgås, at brintdrevne køretøjer 
uberettiget betragtes som særlig farlige, hvis der sker en ulykke. Det bør dog være muligt for 
redningstjenesterne at fastslå, hvilket fremdriftsmiddel et motorkøretøj anvender, i første 
omgang ved hjælp af en diskret, ikke-stigmatiserende mærkning og på længere sigt ved hjælp 
af e-call (automatisk signal fra personbilen ved en ulykke) eller en central database.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning 
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Brintdrevne køretøjer kan kun vinde 
indpas på markedet, hvis der findes en 
tilstrækkelig infrastruktur i Europa, når 
det gælder tankstationer. Kommissionen 
bør undersøge passende foranstaltninger 
for at støtte etableringen af et net af 
tankstationer for brintdrevne køretøjer i 
hele Europa.

Or. de

Begrundelse

Uden en tilstrækkelig infrastruktur med hensyn til tankstationer kan brintdrevne køretøjer 
ikke blive en succes. Derfor bør eksempelvis aktiviteterne som led i EU's syvende 
rammeforskningsprogram eller det fælles teknologiinitiativ fremskyndes, således at 
eksisterende forskelle medlemsstaterne imellem med hensyn til godkendelse af 
brinttankstationer ikke hindrer etableringen af et net af tankstationer i hele Europa.   
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning 
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på: Denne forordning finder anvendelse på: 

1. brintdrevne køretøjer i klasse M og N, 
herunder sådanne køretøjers 
kollisionsbeskyttelse og elektriske 
sikkerhed

1. brintdrevne køretøjer i klasse M, N og L, 
herunder sådanne køretøjers 
kollisionsbeskyttelse og elektriske 
sikkerhed

2. brintdele bestemt til motorkøretøjer i 
klasse M og N, som er anført i bilag I

2. brintdele bestemt til motorkøretøjer i 
klasse M, N og L, som er anført i bilag I

3. brintsystemer bestemt til motorkøretøjer 
i klasse M og N, herunder nye former for 
oplagring og anvendelse af brint.

3. brintsystemer bestemt til motorkøretøjer 
i klasse M, N og L, herunder nye former 
for oplagring og anvendelse af brint.

Or. de

Begrundelse

Køretøjer i klasse L (motorcykler) bør være omfattet af forordningens anvendelsesområde, 
således at udvikling og markedsføring af brintdrevne modeller fremmes også for disse 
køretøjer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning 
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, navnlig for så vidt 
angår redningstjenesters identifikation af 
køretøjerne i henhold til punkt 15 i bilag 
VI

Or. de

Begrundelse

Brintdrevne køretøjer frembyder ikke større farer end køretøjer med fossile brændstoffer som 
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drivmiddel, hvis der sker en ulykke. Det bør derfor undgås, at brintkøretøjer uberettiget 
betragtes som særlig farlige, hvis der sker en ulykke. Det bør dog være muligt for 
redningstjenesterne at fastslå, hvilket fremdriftsmiddel et motorkøretøj anvender, i første 
omgang ved hjælp af en diskret, ikke-stigmatiserende mærkning og på længere sigt ved hjælp 
af e-call (automatisk signal fra personbilen ved en ulykke) eller en central database (hænger 
sammen med ændringsforslag 4).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning 
Bilag I – litra b - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dele, som er beregnet til komprimeret 
(gasformigt) brint:

b) dele, som er beregnet til komprimeret 
(gasformigt) brint med et nominelt 
systemtryk på over 30 bar:

Or. de

Begrundelse

Afprøvning bør kun kræves for brintdele med et tryk på over 30 bar, da den nødvendige 
sikkerhed kan opnås på andre, mere omkostningseffektive måder. For dele med lavere tryk 
kan der opnås sikkerhed gennem et mere omkostningseffektivt sikkerhedsforvaltningssystem i 
kombination med dele som ventiler, sensorer og styreanordninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning 
Bilag VI – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved hjælp af mærkater kan 
redningstjenester gøres opmærksom på, at 
der er anvendt flydende eller komprimeret 
(gasformigt) brint.

(15) Redningstjenester bør kunne 
identificere, at et køretøj anvender brint 
som fremdriftsmiddel.

Or. de

Begrundelse

Brintdrevne køretøjer frembyder ikke større farer end køretøjer med fossile brændstoffer som 
drivmiddel, hvis der sker en ulykke. Det bør derfor undgås, at brintkøretøjer uberettiget 
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betragtes som særlig farlige, hvis der sker en ulykke. Det bør dog være muligt for 
redningstjenesterne at fastslå, hvilket fremdriftsmiddel et motorkøretøj anvender, i første 
omgang ved hjælp af en diskret, ikke-stigmatiserende mærkning og på længere sigt ved hjælp 
af e-call (automatisk signal fra personbilen ved en ulykke) eller en central database (hænger 
sammen med ændringsforslag 4).
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BEGRUNDELSE

Formålet med det foreliggende forordningsforslag er, at der for første gang skal fastsættes 
harmoniserede tekniske bestemmelser for godkendelse af brintdrevne motorkøretøjer. Det er 
nødvendigt at indføre godkendelseskriterier for brintkøretøjer på EU-plan, for at det indre 
marked kan fungere hensigtsmæssigt, samtidig med at der sikres et højt niveau for den 
offentlige sikkerhed og for beskyttelse af miljøet. Da brintdrevne køretøjer i øjeblikket ikke er 
omfattet af Det Europæiske Fællesskabs ramme for typegodkendelse af køretøjer, kan 
medlemsstaterne udstede separate godkendelser for sådanne køretøjer uden at skulle vedtage 
nye retsforskrifter. En sådan godkendelsespraksis indebærer en risiko for, at hver medlemsstat 
fastsætter sine egne godkendelsesvilkår og dermed skader det indre marked. Dette ville 
medføre store omkostninger for fabrikanterne, indebære sikkerhedsrisici og samtidig udgøre 
en betydelig hindring for udbredelsen af brintteknologien i EU. Derfor mener ordføreren, at 
Kommissionens forslag er et vigtigt skridt hen imod alternative brændstoffer på 
transportområdet.

I andre dele af verden - eksempelvis i De Forenede Stater eller Asien - arbejder man også på 
at udvikle brintdrevne motorkøretøjer. Også her er spørgsmålet om godkendelse relevant. 
EU's forhandlinger på internationalt plan om godkendelsesvilkår, der gælder i hele verden, vil 
dog vare ved en rum tid endnu. Her kunne en EU-godkendelsesforordning angive retningen 
for en international godkendelse.

Sammen med biobrændstoffer og elektricitet hører brint til de fremdriftsmidler, som EU nærer 
de største forhåbninger til, når man i fremtiden skal erstatte olie i transportsektoren, begrænse 
luftforureningen og nedsætte CO2-emissionerne fra trafikken. Brint som energibærer kan 
anvendes overalt, den kan fremstilles på forskellig måde og af forskellige kilder, den kan 
transporteres og er let at oplagre. Brint kan åbne markedet for vedvarende energikilder, men 
den kan også integreres i det traditionelle system. Disse egenskaber gør, at brint netop på 
transportområdet er en interessant mulighed.

Samtidig er der hele tiden kritiske røster, der udtrykker tvivl om brintens miljøpolitiske nytte, 
da brint er en energibærer, men ingen energikilde. Uafhængigt af, om man deler disse 
betænkeligheder over for brint som energibærer eller ej, er de efter ordførerens opfattelse ikke 
noget argument mod den foreliggende godkendelsesforordning. Brints indiskutable 
fleksibilitet som fremdriftsmiddel på transportområdet gør netop i automobilsektoren brint til 
en teknologi, der bør sikres udviklingsmuligheder. Om brintkøretøjer i fremtiden kan vinde 
indpas på markedet, eller andre teknologier vil opnå større succes, vil den videre udvikling 
vise. Ensartede godkendelsesbestemmelser på EU-plan er imidlertid et mindstekrav, for at 
brintkøretøjer overhovedet skal kunne markedsføres. Denne dør skal vi åbne.

Ordføreren understreger, at en vellykket indførelse af brintkøretøjer på det europæiske 
marked også afhænger af, om der i rette tid kan etableres et passende net af brinttankstationer. 
Forordningens anvendelsesområde bør desuden udvides, så det også omfatter tohjulede 
køretøjer. Desuden går ordføreren ind for, at det bør være muligt for redningstjenester at 
identificere, om et køretøj anvender brint som fremdriftsmiddel. Ud over den mærkning, der 
skal anvendes i første omgang, findes der i dette øjemed forskellige langsigtede løsninger som 
e-call (motorkøretøjet sender automatisk et signal til redningscentralen ved en ulykke) eller en 
central database, hvor et køretøjs tekniske data samles uafhængigt af, hvem der ejer køretøjet, 
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og som redningstjenesterne kan foretage søgninger i ved en ulykke. Disse 
identifikationsmuligheder er allerede i dag teknisk mulige, der mangler kun den tilhørende 
infrastruktur.  
På vejen mod en bæredygtig energianvendelse, der hviler på miljøvenlige og vedvarende 
energikilder, er skridtet mod ikke-fossile brændstoffer i den private transport af stor 
betydning. Ikke mindst fordi personbilerne hver dag giver de enkelte borgere mulighed for ud 
fra egne erfaringer at vurdere brintteknologiens muligheder og begrænsninger. Desuden viser 
den aktuelle diskussion om bæredygtig dyrkning af biobrændstoffer, at vi ikke kan give afkald 
på nye og bæredygtige teknologier på transportområdet. Det er derfor vigtigt, at den 
foreliggende forordning skaber de nødvendige forudsætninger for godkendelse på EU-plan af 
køretøjer med brint som alternativt fremdriftsmiddel. 
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