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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja muudetakse direktiivi 
2007/46/EÜ
(KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0593);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0342/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi nõudmisel on 
sõidukeid käsitlevates ELi õigusaktides 
rakendatud uut lähenemisviisi 
reguleerimisele. Käesoleva määrusega 
tuleks seepärast esitada üksnes põhilised 
sätted vesinikkütusega mootori süsteemide 
ja osade tüübikinnituse andmise kohta, 
samas kui tehnilised üksikasjad tuleks 
esitada rakendusmeetmetes, mis võetakse 
vastu komiteemenetlusega.

(3) Euroopa Parlamendi nõudmisel on 
sõidukeid käsitlevates ELi õigusaktides 
rakendatud uut lähenemisviisi 
reguleerimisele. Käesoleva määrusega 
tuleks seepärast esitada üksnes põhilised 
sätted vesinikkütusega mootori süsteemide 
ja osade tüübikinnituse andmise kohta, 
samas kui tehnilised üksikasjad tuleks 
esitada rakendusmeetmetes, mis võetakse 
vastu komiteemenetlusega Euroopa 
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Parlamendi osalusel.

Or. de

Selgitus

Ka uue lähenemisviisi puhul reguleerimisele, mille kohaselt määratakse määruses kindlaks 
üksnes olulisemad nõuded ja tehnilised üksikasjad esitatakse rakendusmeetmetes, tuleb 
tagada Euroopa Parlamendi osalus.  

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vesinikku peetakse puhtaks 
mootorikütuseks, kuna vesinikul töötava 
sõiduki väljalasketorust ei tule ei 
saastavaid süsinikuühendeid ega 
kasvuhoonegaase. Ent vesinikkütus peaks 
olema toodetud säästlikult, nii et vesiniku 
mootorikütusena juurutamise üldine 
keskkonnabilanss oleks positiivne.

(5) Vesinikku peetakse tulevaseks puhtaks 
mootorikütuseks teel saasteaineteta 
transporditööstuse suunas, kuna vesinikul 
töötava sõiduki väljalasketorust ei tule ei 
saastavaid süsinikuühendeid ega 
kasvuhoonegaase. Ent vesiniku puhul on 
tegemist energiakandja ja mitte 
energiaallikaga, seetõttu sõltub 
vesinikkütuse kasutamise kliimapoliitiline 
kasu sellest, missugusest allikast vesinik 
pärineb. Seega peaks vesinikkütus olema 
toodetud säästlikult, nii et vesiniku 
mootorikütusena juurutamise üldine 
keskkonnabilanss oleks positiivne.

Or. de

Selgitus

Mittefossiilsete alternatiivkütuste puhul on transpordi valdkonnas peale biokütuste ja 
elektrienergia seotud suured lootused vesinikuga. Eriti linnades võivad vesinikul töötavad 
sõidukid õhukvaliteedi parandamisele kaasa aidata. Vesinikul töötavate sõidukite potentsiaal 
sõiduautode CO2 heite vähendamisel sõltub aga sellest, mil viisil kasutatud vesinikku toodeti.   
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Enamik tootjatest teeb suuri 
investeeringuid vesinikutehnoloogia 
väljaarendamisse ja selliseid sõidukeid on 
juba hakatud tooma turule. Tulevikus 
peaks vesinikkütusega mootorsõidukite 
osakaal sõidukite hulgas suurenema. 
Seepärast on vaja määratleda selliste 
sõidukite turvalisust käsitlevad ühised 
nõuded.

(8) Enamik tootjatest teeb suuri 
investeeringuid vesinikutehnoloogia 
väljaarendamisse ja selliseid sõidukeid on 
juba hakatud tooma turule. Tulevikus 
peaks vesinikkütusega mootorsõidukite 
osakaal sõidukite hulgas suurenema. 
Seepärast on vaja määratleda selliste 
sõidukite turvalisust käsitlevad ühised 
nõuded. Kuna vesinikkütusega 
mootorsõidukite arengu puhul järgivad 
tootjad osaliselt erinevaid lähenemisviise, 
tuleb ohutusnõuded määrata kindlaks 
tehnoloogiast sõltumata .   

Or. de

Selgitus

Käesolev loa andmise kord peab arvestama kõikide mootorsõidukite puhul vesinikkütusega 
mootori kasutamist võimaldavate tehnoloogiate edasist arengut. Turu arengud näitavad, 
millised tehnoloogiad lõpuks püsima jäävad.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vesinikkütusega mootorsõiduki puhul 
võib kütuse eripära tõttu olla vajalik, et 
päästeteenistused rakendaksid 
erimeetmeid. Seepärast on vaja sätestada 
nõuded sõidukite tähistamise kohta, et 
nimetatud teenistused oleksid teadlikud 
sõidukis olevast kütusest.

(11) Vesinikkütusega mootorsõiduki puhul 
võib kütuse eripära tõttu olla vajalik, et 
päästeteenistused rakendaksid 
erimeetmeid. Seepärast on vaja sätestada 
nõuded sõidukite identifitseerimise kohta, 
et nimetatud teenistused oleksid teadlikud 
sõidukis olevast kütusest. Samas ei tohiks 
aga identifitseerimine tuua endaga kaasa 
vesinikkütusega mootorsõidukite 
alavääristamist.
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Or. de

Selgitus

Vesinikkütusega mootorsõidukite puhul ei ole õnnetusjuhtumi korral ohud suuremad kui 
fossiilkütusel töötavate mootorsõidukite puhul. Seega tuleks vältida olukorra tekkimist, et 
vesinikkütusega mootorsõidukeid vaadeldakse õnnetusjuhtumi korral õigustamatult kui eriti 
ohtlikke sõidukeid.  Päästeteenistustel peaks aga sõiduki mootorikütuse identifitseerimine 
võimalik olema, esialgu silmatorkamatu ja mittealavääristava tähise abil, pikemas 
perspektiivis aga nn e-call´i (sõiduauto automaatne signaal õnnetusjuhtumi korral) või keskse 
andmepanga kaudu.  

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesinikkütusega mootorsõidukite edu 
turul on võimalik üksnes juhul, kui 
Euroopasse luuakse piisav tanklate 
infrastruktuur. Et toetada üleeuroopalise 
tanklate võrgustiku väljaehitamist 
vesinikkütusega mootorsõidukite jaoks, 
peaks komisjon asjakohased meetmed läbi 
vaatama.

Or. de

Selgitus

Piisava tanklate infrastruktuuri puudumisel ei ole vesinikkütusega mootorsõidukite edu 
võimalik. Seepärast tuleb kiirendada näiteks tegevust Euroopa 7. teadusuuringute 
raamprogrammi ja ühise tehnoloogiaalgatuse (Joint Technologie Initiative) raames, et 
liikmesriikidevahelised erinevused vesinikutanklatele lubade andmisel ei takistaks 
üleeuroopalise tanklate võrgustiku väljaehitamist.    
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse: Käesolevat määrust kohaldatakse: 

1. M- ja N-kategooriatesse kuuluvate 
vesinikkütusega mootorsõidukite, 
sealhulgas selliste sõidukite 
kokkupõrkekaitse ja elektriohutuse 
tagamise suhtes;

1. M- ,N- ja L-kategooriatesse kuuluvate 
vesinikkütusega mootorsõidukite, 
sealhulgas selliste sõidukite 
kokkupõrkekaitse ja elektriohutuse 
tagamise suhtes;

2. I lisas loetletud M- ja N-kategooriatesse
kuuluvate mootorsõidukite 
vesinikusüsteemi osade suhtes;

2. I lisas loetletud M-, N- ja L-
kategooriatesse kuuluvate mootorsõidukite 
vesinikusüsteemi osade suhtes;

3. M- ja N-kategooriatesse kuuluvate 
mootorsõidukite jaoks konstrueeritud 
vesinikusüsteemide, sealhulgas vesiniku 
hoidmise ja kasutamise uute viiside suhtes.

3. M-, N- ka L-kategooriatesse kuuluvate 
mootorsõidukite jaoks konstrueeritud 
vesinikusüsteemide, sealhulgas vesiniku 
hoidmise ja kasutamise uute viiside suhtes.

Or. de

Selgitus

L-kategooria mootorsõidukid tuleks lisada määruse reguleerimisalasse, et ka nende 
mootorsõidukite valdkonnas edendataks vesinikkütusel töötavate mudelite arendamist ja 
turustamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõike 1 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) VI lisas käsitletud üksikasjalikud 
eeskirjad vesinikusüsteemide ja nende 
osade paigaldamise kohta;

d) VI lisas käsitletud üksikasjalikud 
eeskirjad vesinikusüsteemide ja nende 
osade paigaldamise kohta, eriti mis 
puudutab sõidukite identifitseerimist 
päästeteenistuste jaoks vastavalt VI lisa 
punktile 15; 
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Or. de

Selgitus

Vesinikkütusega mootorsõidukite puhul ei ole õnnetusjuhtumi korral ohud suuremad kui 
fossiilkütusel töötavate mootorsõidukite puhul. Seega tuleks vältida olukorra tekkimist, et 
vesinikkütusega mootorsõidukeid vaadeldakse õnnetusjuhtumi korral õigustamatult kui eriti 
ohtlikke sõidukeid. Päästeteenistustel peaks aga sõiduki mootorikütuse identifitseerimine 
võimalik olema, esialgu silmatorkamatu ja mitte alavääristava tähise abil, pikemas 
perspektiivis aga nn e-call´i (sõiduauto automaatne signaal õnnetusjuhtumi korral) või keskse 
andmepanga kaudu.  

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa punkti b sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osad, mis on konstrueeritud 
kokkusurutud (gaasilise) vesiniku 
kasutamiseks:

(b) osad, mis on konstrueeritud 
kokkusurutud (gaasilise) vesiniku 
kasutamiseks, mille süsteemi nominaalne 
surve on suurem kui 30 baari; 

Or. de

Selgitus

Vesinikku juhtivate osade kontrollimine peaks piirduma osadega, mille surve on suurem kui 
30 baari, kuna nõutavat ohutust on võimalik tagada muudel asjakohastel viisidel odavamalt.    
Madalama survega komponentide ohutust on võimalik tagada odavama ohutuse 
juhtimissüsteemi abil, kasutades niisuguseid komponente nagu ventiilide, sensorid ja 
automaatjuhtimisseadmed. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võib kasutada etikette, mis teavitavad 
päästeteenistusi, et sõidukis kasutatakse 
vedelat või kokkusurutud (gaasilist) 
vesinikku.

(15) Päästeteenistuste jaoks peab olema 
võimalik identifitseerida sõidukid, mille 
mootorikütusena kasutatakse vesinikku.
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Or. de

Selgitus

Vesinikkütusega mootorsõidukite puhul ei ole õnnetusjuhtumi korral ohud suuremad kui 
fossiilkütusel töötavate mootorsõidukite puhul. Seega tuleks vältida olukorra tekkimist, et 
vesinikkütusega mootorsõidukeid vaadeldakse õnnetusjuhtumi korral õigustamatult kui eriti 
ohtlikke sõidukeid. Päästeteenistustel peaks aga sõiduki mootorikütuse identifitseerimine 
võimalik olema, esialgu silmatorkamatu ja mittealavääristava tähise abil, pikemas 
perspektiivis aga nn e-call´i (sõiduauto automaatne signaal õnnetusjuhtumi korral) või keskse 
andmepanga kaudu.  
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SELETUSKIRI

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on kehtestada esimest korda ühtlustatud tehnilised 
eeskirjad vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnituseks. Kogu ELis kehtivate 
tüübikinnituskriteeriumite kasutusele võtmine vesinikkütusega mootorsõidukite jaoks on 
hädavajalik, et tagada siseturu toimimine ning samal ajal ka kõrge ohutuse ja keskkonnakaitse 
tase. Kuna vesinikkütusega mootorsõidukeid praegu EÜ tüübikinnituse süsteem ei hõlma, 
võivad liikmesriigid nendele sõidukitele anda üksiklitsentse ilma uusi õigusakte vastu 
võtmata. Niisuguse tüübikinnituse tava puhul on oht, et iga liikmesriik kehtestab enda 
tüübikinnitustingimused, mille tulemusena võivad tekkida häired siseturu toimimisel. See 
põhjustaks liigseid kulusid tootjatele ja riske ohutuse tagamisel ning takistaks oluliselt ka 
vesinikutehnoloogia arendamist ELis. Seega on raportöör arvamusel, et komisjoni ettepanek 
on oluline samm alternatiivkütuste kasutamise suunas transpordivaldkonnas. 

Mujal maailmas, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide või Aasia riikide majandusruumis, 
töötatakse samuti vesinikkütusega mootorsõidukite väljaarendamise suunas. Ka siin kerkib 
esile tüübikinnituse küsimus. ELi läbirääkimised rahvusvahelisel tasandil, mille eesmärk on 
määrata kindlaks kogu maailmas kehtivad tüübikinnituse tingimused, kestavad veel pikemat 
aega. Siinkohal võiks ELis kehtiv tüübikinnitust reguleeriv määrus rahvusvahelisele 
tüübikinnitussüsteemile teed näidata. 

ELi suurimad lootused on peale biokütuste ja elektrienergia seotud vesiniku kasutamisega, et 
tulevikus asendada transpordisektoris nafta kasutamine, vähendada õhusaastet ja alandada 
transpordiga seotud CO2 heidet. Vesinik on energiakandjana universaalselt kasutatav, seda on 
võimalik erinevatest allikatest toota, transportida ja ladustada. Vesiniku abil on võimalik tuua 
turule taastuvaid energialiike, kuid samuti on teda võimalik integreerida ka traditsioonilistesse 
süsteemidesse. Need on omadused, mis muudavad vesiniku kasutamise just 
transpordivaldkonna jaoks huvitavaks. 

Samal ajal on aga ikka ja jälle kuulda kriitikat, milles avaldatakse kahtlust vesiniku 
kasutamise keskkonnapoliitilise kasu suhtes, sest vesinik on energiakandja ja mitte 
energiaallikas. Sõltumata sellest, kas neid kahtlusi vesiniku kui energiakandja suhtes 
jagatakse või ei, ei ole need raportööri arvates piisav argument, et olla käesoleva 
tüübikinnitust reguleeriva määruse vastu. Vesiniku kui mootorikütuse vaieldamatult 
paindlikud kasutamisvõimalused transpordivaldkonnas muudavad ta just 
mootorsõidukisektori jaoks tehnoloogiaks, millele tuleks luua edasised arenguvõimalused.  
Kas vesinikkütusega sõidukid tulevikus end turul kehtestada suudavad või on muude 
tehnoloogiate edu suurem, näitab meile edasine areng.  ELis kehtivad ühtsed tüübikinnituse 
eeskirjad on aga minimaalseks eelduseks, et vesinikkütusega mootorsõidukite areng üldse 
turustamise etappi jõuaks. Selle ukse peame me avama.

Raportöör rõhutab, et vesinikkütusega mootorsõidukite edukas turule viimine Euroopas sõltub 
ka sellest, kas suudetakse õigeaegselt ehitada välja vastav vesinikutanklate infrastruktuur. 
Määruse reguleerimisala tuleks seetõttu laiendada ka kaherattalistele sõidukitele. Peale selle 
toetab raportöör ka seda, et päästeteenistuste jaoks peab olema võimalik identifitseerida 
sõidukid, mille mootorikütusena kasutatakse vesinikku. Selleks on peale esialgu kasutatava 
tähise mitmesuguseid pikemas perspektiivis rakendatavaid võimalusi, nagu nn e-call 
(mootorsõiduki automaatne signaal päästekeskusesse õnnetusjuhtumi korral) või keskne 
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andmepank, millesse kogutakse sõiduki tehnilised andmed sõiduki haldajast sõltumata, ja 
mida päästeteenistused õnnetusjuhtumi korral kasutada saavad. Need 
identifitseerimisvõimalused on tehniliselt juba võimalikud, puudub vaid asjakohane 
infrastruktuur. 
Teel säästva energiamajanduse suunas, mis toetub keskkonnaohututele ja taastuvatele 
energialiikidele, on samm erasektori transpordi valdkonnas mittefossiilse mootorikütuse 
kasutamise suunas olulise tähtsusega. Seda mitte üksnes seetõttu, et eraisikutele mõeldud 
mootorsõidukivaldkonnas on igale üksikisikule vesinikutehnoloogia võimalused ja piirid iga 
päev isiklike kogemuste põhjal nähtavad. Peale selle näitab praegune biokütusteks sobivate 
kultuuride kasvatamist käsitlev arutelu, et me ei saa loobuda uute ja säästvate tehnoloogiate 
kasutusele võtmisest transpordivaldkonnas. Seetõttu on vajalik, et käesoleva määrusega 
luuakse vajalikud tingimused vesinikkütust kui alternatiivset mootorikütust kasutavate 
mootorsõidukite tüübikinnituse üleeuroopaliseks reguleerimiseks. 
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