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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. Parlamento 
išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: [...]. Paryškinimas 
paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės akto projekto 
vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra 
kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). Pasiūlytiems tokio 
pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vandenilinių 
variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 
2007/46/EB
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0593),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0342/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 
tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Europos Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

(3) Europos Parlamento prašymu ES 
transporto priemones 
reglamentuojančiuose teisės aktuose 
pradėtas naudoti naujas reguliavimo 
metodas. Todėl šiame reglamente turėtų 
būti nustatytos esminės nuostatos dėl 
vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių 
tipo patvirtinimo reikalavimų; techninės 
specifikacijos turėtų būti nustatytos taikant 
pagal komitologijos procedūras priimtas 
įgyvendinimo priemones.

(3) Europos Parlamento prašymu ES 
transporto priemones 
reglamentuojančiuose teisės aktuose 
pradėtas naudoti naujas reguliavimo 
metodas. Todėl šiame reglamente turėtų 
būti nustatytos esminės nuostatos dėl 
vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių 
tipo patvirtinimo reikalavimų; techninės 
specifikacijos turėtų būti nustatytos taikant 
pagal komitologijos procedūras 
dalyvaujant Europos Parlamentui
priimtas įgyvendinimo priemones.
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Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamento dalyvavimas turi būti užtikrintas taip pat naudojant naująjį reguliavimo 
metodą, kurį taikant reglamente nustatomi tik esminiai reikalavimai, o techninės 
specifikacijos turi būti nustatytos vėliau įgyvendinimo priemonėse.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento 
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

(5) Vandenilis laikoma švaria variklių kuro 
rūšimi, kadangi juo varomos transporto 
priemonės per išmetimo vamzdį neišskiria 
nei anglies turinčių teršalų, nei šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Tačiau svarbu, kad 
vandenilinis kuras būtų gaminamas tvariu 
būdu ir bendras poveikis aplinkai, pradėjus 
naudoti vandenilį kaip variklinių transporto 
priemonių kurą, būtų teigiamas.

(5) Vandenilis laikomas švaria 
perspektyvia variklių kuro rūšimi kelyje į 
atliekas perdirbančią ekonomiką, kadangi 
juo varomos transporto priemonės per 
išmetimo vamzdį neišskiria nei anglies 
turinčių teršalų, nei šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų. Tačiau vandenilis yra 
energijos nešėjas, o ne energijos šaltinis, 
todėl vandenilinių variklių nauda 
aplinkos politikos požiūriu priklauso nuo 
to, iš kokio šaltinio išgaunamas 
vandenilis. Todėl svarbu, kad vandenilinis 
kuras būtų gaminamas tvariu būdu ir 
bendras poveikis aplinkai, pradėjus naudoti 
vandenilį kaip variklinių transporto 
priemonių kurą, būtų teigiamas.

Or. de

Pagrindimas
Vandenilis, kaip ir biodegalai bei elektros energija, laikomas viena iš perspektyvių
alternatyvių neiškastinių degalų rūšių transporto srityje. Vandenilinės transporto priemonės 
gali būti naudingos ypač miestuose gerinant oro kokybę. Vis dėlto vandenilinių transporto 
priemonių potencialas mažinant lengvųjų automobilių išmetamo CO2 kiekį priklauso nuo to, 
kaip tas vandenilis buvo pagamintas. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

(8) Dauguma gamintojų skiria didelių 
investicijų vandenilio technologijai vystyti 
ir jau pradėjo tiekti šias transporto 
priemones rinkai. Tikėtina, kad ateityje 
vandenilinių transporto priemonių skaičius, 
lyginant su kitomis transporto 
priemonėmis, didės. Todėl būtina nustatyti 
bendruosius šių transporto priemonių 
saugos reikalavimus.

(8) Dauguma gamintojų skiria didelių 
investicijų vandenilio technologijai vystyti 
ir jau pradėjo tiekti šias transporto 
priemones rinkai. Tikėtina, kad ateityje 
vandenilinių transporto priemonių skaičius, 
lyginant su kitomis transporto 
priemonėmis, didės. Todėl būtina nustatyti 
bendruosius šių transporto priemonių 
saugos reikalavimus. Kadangi gamintojai, 
kurdami vandeniliu varomas transporto 
priemones, iš dalies taiko skirtingus 
sprendimus, būtina nustatyti nuo 
technologijų nepriklausančius saugos 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo patvirtinimo reglamentu turi būti suteikta galimybė toliau plėtoti visas vandenilinių 
variklinių transporto priemonių technologijas. Rinka parodys, kokia technologija įsitvirtins.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

(11) Dėl tam tikrų šio kuro savybių 
gelbėjimo tarnyboms gali tekti taikyti 
specialias vandenilinėms transporto 
priemonėms skirtas priemones. Todėl 
būtina nustatyti transporto priemonių 
ženklinimo reikalavimus, siekiant 
informuoti gelbėjimo tarnybas apie 
transporto priemonėje naudojamą kurą.

(11) Dėl tam tikrų šio kuro savybių 
gelbėjimo tarnyboms gali tekti taikyti 
specialias vandenilinėms transporto 
priemonėms skirtas priemones. Todėl 
būtina nustatyti transporto priemonių 
atpažinimo reikalavimus, siekiant 
informuoti gelbėjimo tarnybas apie 
transporto priemonėje naudojamą kurą. Vis 
dėlto taikant atpažinimą neturėtų būti 
išskiriamos vandeniliu varomos 
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transporto priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Avarijos atveju vandeniliu varomos transporto priemonės nekelia didesnio pavojaus nei 
iškastiniu kuru varomos transporto priemonės. Todėl turi būti išvengta, kad vandeniliu 
varomos transporto priemonės būtų nepagrįstai laikomos transporto priemonėmis, ypač 
pavojingomis avarijos atveju. Vis dėlto gelbėjimo tarnyboms reikėtų sudaryti sąlygas 
atpažinti transporto priemonės variklio tipą, pirmiausiai taikant nekrentantį į akis, 
neišskiriantį ženklinimą, vėliau taikant eCall (automatinį lengvųjų automobilių signalą 
avarijos atveju) arba centrinę duomenų bazę.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

(12a) Vandenilinės variklinės transporto 
priemonės rinkoje bus paklausios tik 
tuomet, kai degalinių infrastruktūra 
Europoje bus pakankama. Komisija 
turėtų peržiūrėti tinkamas priemones, 
siekdama skatinti vandeniliu varomoms 
transporto priemonėms skirtų degalinių 
tinklo kūrimą visoje Europoje.

Or. de

Pagrindimas

Nesant pakankamos degalinių infrastruktūros vandenilinės variklinės transporto priemonės 
negali būti paklausios. Todėl būtina spartinti, pvz., veiksmus pagal ES Septintąją mokslinių 
tyrimų pagrindų programą arba Bendras technologijų iniciatyvas, kad leidimų vandeniliu 
prekiaujančioms degalinėms suteikimo skirtumai valstybėse narėse netrukdytų degalinių 
tinklo kūrimui visoje Europoje.   



PR\712841LT.doc 9/13 PE402.916v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

Šis reglamentas taikomas: Šis reglamentas taikomas: 

1. vandenilinėms M ir N kategorijų 
transporto priemonėms, įskaitant tokių 
transporto priemonių apsaugą nuo smūgio 
ir elektros saugą;

1. vandenilinėms M, N ir L kategorijų 
transporto priemonėms, įskaitant tokių 
transporto priemonių apsaugą nuo smūgio 
ir elektros saugą;

2. I priede išvardytoms vandenilio sistemų 
sudedamosioms dalims, kurios skirtos M ir
N kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms; 

2. I priede išvardytoms vandenilio sistemų 
sudedamosioms dalims, kurios skirtos M,
N ir L kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms; 

3. vandenilio sistemoms, kurios skirtos M 
ir N kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, įskaitant naujus vandenilio 
laikymo ar naudojimo būdus.

3. vandenilio sistemoms, kurios skirtos M,
N ir L kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, įskaitant naujus vandenilio 
laikymo ar naudojimo būdus.

Or. de

Pagrindimas

L kategorijos variklinės transporto priemonės (motociklai) turėtų būti įtrauktos į reglamento 
taikymo sritį, nes ir šios kategorijos transporto priemones taip pat reikia skatinti kurti ir tiekti
rinkai su vandeniliniais varikliais.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento 
12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

d) išsamias VI priede aprašytų vandenilio 
sistemų ir jų sudedamųjų dalių taisykles;

d) išsamias VI priede aprašytų vandenilio 
sistemų ir jų sudedamųjų dalių taisykles, 
ypač skirtas gelbėjimo tarnyboms 
atpažinti transporto priemones pagal VI 
priedo 15 dalį;

Or. de
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Pagrindimas

Avarijos atveju vandeniliu varomos transporto priemonės nekelia didesnio pavojaus nei 
iškastiniu kuru varomos transporto priemonės. Todėl turi būti išvengta, kad vandeniliu 
varomos transporto priemonės būtų nepagrįstai laikomos transporto priemonėmis, ypač 
pavojingomis avarijos atveju. Vis dėlto gelbėjimo tarnyboms reikėtų sudaryti sąlygas 
atpažinti transporto priemonės variklio tipą, pirmiausiai taikant nekrentantį į akis, 
neišskiriantį ženklinimą, vėliau taikant eCall (automatinį lengvųjų automobilių signalą 
avarijos atveju) arba centrinę duomenų bazę (susiję su 4 pakeitimu).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento 
I priedo b punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

b) sudedamosios dalys suslėgtoms 
vandenilio dujoms naudoti: b) sudedamosios dalys suslėgtoms 

vandenilio dujoms naudoti, kai nominalus 
slėgis sistemoje didesnis nei 30 barų:

Or. de

Pagrindimas

Sudedamųjų dalių bandymai turi būti apsiriboti tik tomis dalimis, kuriose vandenilio slėgis 
viršija 30 barų, nes būtinas saugumas gali būti užtikrinamas kitokiais tinkamais ir pigesniais 
būdais. Žemo slėgio sudedamųjų dalių saugumas gali būti užtikrinamas naudojant pigesnę 
saugos valdymo sistemą kartu su tokiomis sudedamosiomis dalimis kaip vožtuvai, jutikliai ir 
valdymo įrenginiai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento 
I priedo 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeistas tekstas

15. Transporto priemonę galima pažymėti 
tam tikromis žymomis, iš kurių gelbėjimo
tarnybos supras, kad transporto 
priemonėje yra suskystinto vandenilio 

15. Gelbėjimo tarnybos privalo turėti 
galimybę atpažinti vandenilines variklines 
transporto priemones.
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arba suslėgtų vandenilio dujų.

Or. de

Pagrindimas

Avarijos atveju vandeniliu varomos transporto priemonės nekelia didesnio pavojaus nei 
iškastiniu kuru varomos transporto priemonės. Todėl turi būti išvengta, kad vandeniliu 
varomos transporto priemonės būtų nepagrįstai laikomos transporto priemonėmis, ypač 
pavojingomis avarijos atveju. Vis dėlto gelbėjimo tarnyboms reikėtų sudaryti sąlygas 
atpažinti transporto priemonės variklio tipą, pirmiausia taikant nekrentantį į akis, 
neišskiriantį ženklinimą, vėliau taikant eCall (automatinį lengvųjų automobilių signalą 
avarijos atveju) arba centrinę duomenų bazę (susiję su 4 pakeitimu).
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento turi būti pirmą kartą nustatyti techniniai reikalavimai 
vandenilinėms variklinėms transporto priemonėms patvirtinti. Siekiant užtikrinti vidaus rinkos 
veikimą ir aukštą visuomenės saugos bei aplinkos apsaugos lygį, būtina nustatyti ES 
galiojančius vandenilinių transporto priemonių patvirtinimo kriterijus. Šiuo metu Europos 
Bendrijos patvirtinimą reglamentuojantys teisės aktai neapima vandenilinių transporto 
priemonių, todėl šioms transporto priemonėms valstybės narės gali teikti savo leidimus, 
nepriimdamos naujų teisės aktų. Tokia patvirtinimo praktika kelia pavojų, kad kiekviena 
valstybė narė nustatys savo patvirtinimo reikalavimus ir kad bendra vidaus rinka bus 
sutrikdyta. Dėl to gamintojai patirtų dideles išlaidas, kiltų pavojus saugumui ir kartu atsirastų 
didelių kliūčių vandenilio technologijos plėtrai ES. Todėl pranešėja mano, kad Komisijos 
pasiūlymas yra svarbus žingsnis alternatyvių transporto degalų link.

Kitose šalyse, pvz., JAV arba Azijos ekonominėje erdvėje, taip pat dirbama kuriant 
vandeniliu varomas transporto priemones. Čia taip pat kyla klausimas dėl patvirtinimo. Vis 
dėlto ES derybos tarptautiniu lygiu dėl pasaulio mastu galiojančių patvirtinimo reikalavimų 
tęsis dar ilgai. ES patvirtinimo reglamentas galėtų nurodyti tarptautinio patvirtinimo kryptį.

Vandenilis kartu su biodegalais ir elektros energija laikomas didžiąja ES ateitimi, siekiant 
ateityje pakeisti naftą transporto sektoriuje, mažinti oro taršą ir transporto išmetamą CO2
kiekį. Vandenilis kaip energijos nešėjas gali būti visuotinai naudojamas, skirtingais būdais 
išgaunamas iš įvairių šaltinių, transportuojamas ir sandėliuojamas. Jis gali atnešti į rinką 
atsinaujinančią energiją, bet kartu gali būti integruotas į įprastą sistemą. Būtent transporto 
srityje šios ypatybės vandenilį daro ypač patrauklų.

Tačiau vis dar girdimos kritiškos kalbos, kuriomis abejojama vandenilio nauda aplinkos 
politikos požiūriu, nes vandenilis yra energijos nešėjas, o ne energijos šaltinis. 
Nepriklausomai nuo to, ar šioms abejonėms dėl vandenilio kaip energijos nešėjo pritariama ar 
ne, pranešėjos nuomone, jos nėra argumentas prieš šį patvirtinimo reglamentą. Be abejonės, 
vandenilio kaip transporto degalų rūšies lankstumas būtent transporto srityje jį paverčia ta 
technologija, kuriai turi būti suteiktos plėtros galimybės.  Ar ateityje vandenilinės transporto 
priemonės galės įsitvirtinti rinkoje, ar kitos technologijos bus sėkmingesnės, parodys 
tolimesnė plėtra. Tačiau visoje ES vieningos patvirtinimo taisyklės yra minimali sąlyga, kad 
vandenilinės transporto priemonės apskritai galėtų tapti tinkamos rinkai. Šias duris turime 
atverti mes.

Pranešėja pabrėžia, kad sėkmingas vandenilinių transporto priemonių įvedimas į rinką 
priklauso nuo to, ar gali būti laiku sukurtas vandeniliu prekiaujančių degalinių tinklas. Be to, į 
Reglamento taikymo sritį turi patekti dviratės transporto priemonės. Ji taip pat pasisako už tai, 
kad gelbėjimo tarnyboms būtų sudaryta galimybė atpažinti vandenilines variklines transporto 
priemones. Šiuo tikslu greta pirmiausiai taikomo ženklinimo gali būti naudojamos skirtingos 
ilgalaikės galimybės, tokios kaip eCall (automatinis lengvųjų automobilių signalo siuntimas 
gelbėjimo tarnyboms avarijos atveju) arba centrinė duomenų bazė, kurioje transporto 
priemonės techniniai duomenys kaupiami nepriklausomai nuo transporto priemonės 
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savininko, o per avariją jais gali pasinaudoti gelbėjimo tarnybos. Ši atpažinimo galimybė 
techniškai jau įmanoma, trūksta tik atitinkamos infrastruktūros.  

Kelyje į tvarią energetikos ekonomiką, kuri remiasi aplinkai nekenksminga ir atsinaujinančia 
energija, žingsnis neiškastinio kuro link asmeninio transporto srityje yra labai svarbus. Tai yra 
svarbu, nes asmeninio transporto srityje kiekvienas pilietis, remdamasis savo patirtimi, 
kasdien matytų vandenilio technologijos galimybes ir ribas. Be to, šiuo metu vykstanti 
diskusija dėl tvaraus biodegalų auginimo rodo, kad negalime apsieiti be naujų ir tvarių 
technologijų transporto srityje. Todėl svarbu, kad šiuo Reglamentu būtų sukurtos sąlygos, 
būtinos patvirtinti alternatyviu vandeniliniu varikliu varomas transporto priemones visoje 
Europoje.  


