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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))
(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0593),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0342/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin pyynnöstä EU:n 
ajoneuvolainsäädännössä on otettu 
käyttöön uusi sääntelymalli. Sen vuoksi 
tässä asetuksessa vahvistetaan ainoastaan 
olennaiset säännökset vetyjärjestelmien ja 
-komponenttien tyyppihyväksynnässä 
sovellettavia vaatimuksia varten, kun taas 
tekniset eritelmät olisi vahvistettava 
komiteamenettelyllä annettavissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

(3) Euroopan parlamentin pyynnöstä EU:n 
ajoneuvolainsäädännössä on otettu 
käyttöön uusi sääntelymalli. Sen vuoksi 
tässä asetuksessa vahvistetaan ainoastaan 
olennaiset säännökset vetyjärjestelmien ja 
-komponenttien tyyppihyväksynnässä 
sovellettavia vaatimuksia varten, kun taas 
tekniset eritelmät olisi vahvistettava 
komiteamenettelyllä, johon Euroopan 
parlamentti osallistuu, annettavissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.
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Or. de

Perustelu

Myös uudessa sääntelyjärjestelmässä, josta asetuksessa säädetään vain perusvaatimuksista ja 
teknisistä yksityiskohdista päätetään myöhemmin täytäntöönpanotoimenpiteissä, on 
varmistettava Euroopan parlamentti osallistuminen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vetyä pidetään puhtaana tapana 
huolehtia ajoneuvojen käyttövoimasta, sillä 
vetykäyttöiset ajoneuvot eivät tuota 
hiilipohjaisia saasteita eivätkä 
kasvihuonekaasupäästöjä. Olisi kuitenkin 
huolehdittava siitä, että vetypolttoaineen 
tuotanto on kestäväpohjaista, jotta vedyn 
ottamisesta polttoainekäyttöön syntyvät 
ympäristövaikutukset olisivat 
kokonaisuutena positiivisia.

(5) Vetyä pidetään tulevaisuuden puhtaana 
tapana huolehtia ajoneuvojen 
käyttövoimasta matkalla kohti 
saasteetonta kierrätystä, sillä 
vetykäyttöiset ajoneuvot eivät tuota 
hiilipohjaisia saasteita eivätkä 
kasvihuonekaasupäästöjä. Vety on 
kuitenkin polttoaine eikä energialähde, 
niin että vedyn ilmastopoliittinen hyöty 
riippuu siitä, mistä lähteestä vetyä 
saadaan. Siksi on huolehdittava siitä, että 
vetypolttoaineen tuotanto on 
kestäväpohjaista, jotta vedyn ottamisesta 
polttoainekäyttöön syntyvät 
ympäristövaikutukset olisivat 
kokonaisuutena positiivisia.

Or. de

Perustelu

Vety on biopolttoaineiden ja sähkön ohella yksi vaihtoehtoisten ei-fossiilisten polttoaineiden 
toivoista liikennealalla. Erityisesti kaupungeissa vetyajoneuvot voivat edistää ilmanlaadun 
parantamista. Vetyajoneuvojen mahdollisuudet henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä riippuvat kuitenkin siitä, miten niiden käyttämä vety tuotetaan.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Valmistajien valtaosa investoi 
mittavasti vetyteknologian kehittämiseen ja 
on jo aloittanut tällaisten ajoneuvojen 
saattamisen markkinoille. Vetykäyttöisten 
ajoneuvojen osuus koko ajoneuvokannasta 
kasvanee tulevina vuosina. Sen vuoksi on 
tarpeen määritellä yhteiset vaatimukset 
tällaisten ajoneuvojen turvallisuudelle.

(8) Valmistajien valtaosa investoi 
mittavasti vetyteknologian kehittämiseen ja 
on jo aloittanut tällaisten ajoneuvojen 
saattamisen markkinoille. Vetykäyttöisten 
ajoneuvojen osuus koko ajoneuvokannasta 
kasvanee tulevina vuosina. Sen vuoksi on 
tarpeen määritellä yhteiset vaatimukset 
tällaisten ajoneuvojen turvallisuudelle. 
Koska valmistajat noudattavat osittain 
erilaisia lähestymistapoja vetykäyttöisten 
ajoneuvojen kehittämisessä, 
turvallisuusvaatimukset on määriteltävä 
teknologianeutraalisti.

Or. de

Perustelu

Käsillä olevalla asetuksella on mahdollistettava vetyajoneuvojen kaikkien teknologioiden 
jatkokehitys. Markkinat näyttävät, mikä teknologia lyö itsensä lopulta läpi. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi 
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
tunnistamista koskevat vaatimukset, jotka 
kertovat pelastuspalveluille ajoneuvossa 
olevasta polttoaineesta. Tunnistaminen ei 
saa kuitenkaan johtaa vetykäyttöisten 
ajoneuvojen stigmatisointiin.

Or. de
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Perustelu

Vetykäyttöiset ajoneuvot eivät ole onnettomuustapauksessa sen suurempi riski kuin fossiilisia 
polttoaineita käyttävät ajoneuvot. Siksi on vältettävä sitä, että vetykäyttöisiä ajoneuvoja 
pidetään perusteetta erityisen riskialttiina ajoneuvoina onnettomuustapauksissa. 
Pelastushenkilöstön olisi voitava tunnistaa ajoneuvon käyttövoima aluksi hillityllä 
merkinnällä, joka ei stigmatisoi, pitkällä aikavälillä eCall-järjestelmällä (henkilöauton 
automaattinen onnettomuussignaali) tai keskustietopankilla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vetykäyttöiset ajoneuvot voivat 
menestyä markkinoilla vain, jos 
Euroopassa on riittävä 
huoltoasemainfrastruktuuri. Komission 
olisi tutkittava sopivia toimia 
vetykäyttöisten ajoneuvojen Euroopan 
laajuisen huoltoasemaverkon tukemiseksi.

Or. de

Perustelu

Vetykäyttöiset ajoneuvot eivät voi menestyä ilman riittävää huoltoasemainfrastruktuuria. Siksi 
on vahvistettava esimerkiksi EU:n tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa tai yhteistä 
teknologia-aloitetta, jotta nykyiset erot vetyhuoltoasemien hyväksynnässä jäsenvaltioiden 
välillä eivät haittaa Euroopan laajuisen huoltoasemaverkon rakentamista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi 
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän säännön soveltamisalaan kuuluvat Tämän säännön soveltamisalaan kuuluvat 
1. ajoneuvoluokkiin M ja N kuuluvat 
vetykäyttöiset ajoneuvot mukaan luettuina 
niiden törmäyssuojaus ja sähköturvallisuus

1. ajoneuvoluokkiin M, N ja L kuuluvat 
vetykäyttöiset ajoneuvot mukaan luettuina 
niiden törmäyssuojaus ja sähköturvallisuus

2. liitteessä I luetellut vetykomponentit, 
jotka on suunniteltu ajoneuvoluokkiin M ja

2. liitteessä I luetellut vetykomponentit, 
jotka on suunniteltu ajoneuvoluokkiin M,
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N kuuluvia moottoriajoneuvoja varten N ja L kuuluvia moottoriajoneuvoja varten 
3. ajoneuvoluokkiin M ja N kuuluvia 
moottoriajoneuvoja varten suunnitellut 
vetyjärjestelmät, myös vedyn uudenlaiset 
varastointi- tai käyttömuodot.

3. ajoneuvoluokkiin M, N ja L kuuluvia 
moottoriajoneuvoja varten suunnitellut 
vetyjärjestelmät, myös vedyn uudenlaiset 
varastointi- tai käyttömuodot.

Or. de

Perustelu

Luokan L ajoneuvot (moottoripyörät) olisi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan, jotta 
edistetään myös tässä ajoneuvoluokassa vetykäyttöisten mallien kehittämistä ja 
markkinakypsyyttä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi 
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 erityisesti säännöt, jotka koskevat
ajoneuvojen tunnistamista 
pelastuspalveluja varten liitteen VI 15 
kohdan mukaisesti,

Or. de

Perustelu

Vetykäyttöiset ajoneuvot eivät ole onnettomuustapauksessa sen suurempi riski kuin fossiilisia 
polttoaineita käyttävät ajoneuvot. Siksi on vältettävä sitä, että vetykäyttöisiä ajoneuvoja 
pidetään perusteetta erityisen riskialttiina ajoneuvoina onnettomuustapauksissa. 
Pelastushenkilöstön olisi voitava tunnistaa ajoneuvon käyttövoima aluksi hillityllä 
merkinnällä, joka ei stigmatisoi, pitkällä aikavälillä eCall-järjestelmällä (henkilöauton 
automaattinen onnettomuussignaali) tai keskustietopankilla (liittyy tarkistukseen 4).
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi 
Liite I – b kohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

(b) paineistetun (kaasumaisen) vedyn 
kanssa käytettäviksi tarkoitetut 
komponentit:

(b) paineistetun (kaasumaisen) vedyn 
kanssa käytettäviksi tarkoitetut 
komponentit, joiden nimellinen 
järjestelmäpaine on yli 30 baaria.

Or. de

Perustelu

Vetyä johtavien osien tarkastus olisi rajoitettava osiin, joiden paine on yli 30 baaria, sillä 
vaadittava turvallisuus voidaan taata muilla asianmukaisilla tavoilla edullisemmin. 
Matalapaineosien turvallisuus voidaan taata edullisemmalla turvallisuusjärjestelmällä, jossa 
käytetään osia kuten venttiilejä, antureita ja ohjaimia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi 
Liite VI – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) Nestemäisen tai paineistetun 
(kaasumaisen) vedyn käytöstä voidaan 
ilmoittaa pelastuspalveluille erityisin
merkinnöin.

(15) Pelastuspalvelujen on voitava 
tunnistaa ajoneuvon käyttövoimaksi vety.

Or. de

Perustelu

Vetykäyttöiset ajoneuvot eivät ole onnettomuustapauksessa sen suurempi riski kuin fossiilisia 
polttoaineita käyttävät ajoneuvot. Siksi on vältettävä sitä, että vetykäyttöisiä ajoneuvoja 
pidetään perusteetta erityisen riskialttiina ajoneuvoina onnettomuustapauksissa. 
Pelastushenkilöstön olisi voitava tunnistaa ajoneuvon käyttövoima aluksi hillityllä 
merkinnällä, joka ei stigmatisoi, pitkällä aikavälillä eCall-järjestelmällä (henkilöauton 
automaattinen onnettomuussignaali) tai keskustietopankilla (liittyy tarkistukseen 4).
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PERUSTELUT

Käsillä olevalla asetusehdotuksella on määrä säätää ensimmäistä kertaa vetykäyttöisten 
ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevista yhdenmukaistetuista teknisistä määräyksistä. EU:n 
laajuisen hyväksyntäperusteiden käyttöönottaminen on välttämätöntä sisämarkkinoiden 
toiminnan ja samalla korkean turvallisuustason ja ympäristönsuojelutason takaamiseksi. 
Koska vetykäyttöiset ajoneuvot eivät kuulu tällä hetkellä EU:n tyyppihyväksyntäjärjestelmän 
piiriin, voivat jäsenvaltiot hyväksyä tällaisia ajoneuvoja yksittäin, ilman että niiden on 
annettava uutta lainsäädäntöä. Tässä hyväksymiskäytännössä on se vaara, että jokainen 
jäsenvaltio asettaa omat hyväksymisehtonsa ja häiritsee sisämarkkinoita. Se aiheuttaisi liian 
suuria kustannuksia valmistajille sekä turvallisuusriskejä ja muodostaisi samalla huomattavan 
esteen vetytekniikan levittämiselle EU:ssa. Siksi esittelijä pitää komission tekstiä tärkeänä 
askelena liikennealan vaihtoehtoisille polttoaineille.

Muualla maailmassa – kuten Yhdysvalloissa ja Aasian talousalueella – työskennellään myös 
vetykäyttöisten ajoneuvojen kehittämiseksi. Tässäkin herää hyväksyntää koskeva kysymys. 
EU:n neuvottelut kansainvälisellä tasolla maailmanlaajuisesti voimassa olevista 
hyväksymisehdoista kestävät kuitenkin vielä pitkään. Tässä asiassa EU:n hyväksyntäasetus 
voisi näyttää tietä kansainväliselle tyyppihyväksynnälle.

Vety kuuluu biopolttoaineiden ja sähkön kanssa EU:n suuriin toivoihin öljyn korvaamiseksi 
liikennealalla, ilmansaasteiden vähentämiseksi ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi. Vetyä voidaan käyttää polttoaineena koko maailmassa, sitä voidaan tuottaa, 
siirtää ja varastoida eri lähteistä ja käyttää eri tavoin. Se voi tuoda markkinoille uusiutuvaa 
energiaa, mutta se voidaan myös integroida vakiintuneeseen järjestelmään. Nämä 
ominaisuudet tekevät vedystä juuri liikennealalla mielenkiintoisen vaihtoehdon.

Samalla kriittiset äänet voimistuvat yhä uudestaan, ja ne koskevat vedyn ympäristöpoliittista 
hyötyä, sillä vety on polttoaine, muttei energialähde. Riippumatta siitä jakaako nämä huolet, 
jotka koskevat vetyä polttoaineena, ne eivät esittelijän mielestä ole sinänsä mikään peruste 
käsillä olevaa asetusta vastaan. Vedyn kiistaton joustavuus liikennealan käyttövoimana tekee 
vedystä juuri autoalalla teknologian, jolle on raivattava kehitysmahdollisuuksia. Tuleva 
kehitys näyttää, voivatko vetyajoneuvot tehdä läpimurron markkinoille vai onnistuvatko muut 
teknologiat siinä paremmin. EU:n laajuiset yhdenmukaiset hyväksyntäsäännökset ovat 
vähimmäisvaatimus, jotta vetyajoneuvoista voi ylipäänsä tulla markkinakypsiä. Meidän on 
avattava tämä ovi.

Esittelijä korostaa, että vetyajoneuvojen menestyksekäs tuominen EU:n markkinoilla riippuu 
myös siitä, voidaanko vastaava vetyhuoltoasemaverkko rakentaa ajoissa. Asetuksen 
soveltamisala olisi sitä paitsi ulotettava kaksipyöräisiin. Esittelijä kannattaa myös sitä, että 
pelastushenkilöstö voi tunnistaa vedyn ajoneuvojen käyttövoimana. Siihen on aluksi käyttöön 
otettavan merkinnän lisäksi erilaisia pitkän aikavälin mahdollisuuksia kuten eCall (ajoneuvon 
automaattinen signaalin lähetys onnettomuustapauksessa) tai keskustietopankki, johon 
kerätään ajoneuvon tekniset tiedot ajoneuvon omistajasta riippumatta, ja pelastushenkilöstö 
voi hakea tiedot sieltä onnettomuustapauksessa. Nämä tunnistusmenetelmät ovat teknisesti jo 
mahdollisia, vain tarvittava infrastruktuuri puuttuu.  
Siirryttäessä kestävään energiatalouteen, joka perustuu ympäristön kannalta järkeviin ja 
uusiutuviin energialähteisiin, on siirtyminen ei-fossiilisiin polttoaineisiin yksityisliikenteessä 
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erittäin tärkeää. Yksi merkittävä syy on se, että yksityisautoalalla vetyteknologian 
mahdollisuudet ja rajoitukset tulevat näkyviin päivittäin omien kokemusten kautta. Myös 
biopolttoaineiden kestävästä viljelystä käytävä keskustelu osoittaa, ettemme voi luopua 
muista uusista ja kestävistä teknologioista liikennealalla. Siksi on tärkeää, että käsillä oleva 
asetus luo tarvittavat edellytykset vaihtoehtoista polttoainetta vetyä käyttävien ajoneuvojen 
EU:n laajuiselle tyyppihyväksynnälle. 
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