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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av 
vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG
(KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0593),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0342/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På Europaparlamentets begäran har en 
ny regleringsmodell införts 
i EU:s fordonslagstiftning. I denna 
förordning bör därför endast 
grundläggande bestämmelser om krav för 
typgodkännande av vätgassystem och 
vätgaskomponenter fastställas, medan de 
tekniska anvisningarna bör fastställas med 
genomförandeåtgärder som antas med ett 
kommittéförfarande.

(3) På Europaparlamentets begäran har en 
ny regleringsmodell införts
i EU:s fordonslagstiftning. I denna 
förordning bör därför endast 
grundläggande bestämmelser om krav för 
typgodkännande av vätgassystem och 
vätgaskomponenter fastställas, medan de 
tekniska anvisningarna bör fastställas med 
genomförandeåtgärder som antas med ett 
kommittéförfarande med deltagande av 
Europaparlamentet.
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Or. de

Motivering

Europaparlamentets deltagande måste föreskrivas även i den nya regleringsmodellen, enligt 
vilken endast de grundläggande kraven fastställs i förordningen, medan de tekniska 
detaljerna fastställs genom genomförandebestämmelser i ett senare skede.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vätgas ses som ett rent sätt att driva 
fordon, då fordon som drivs med vätgas 
varken släpper ut kolbaserade föroreningar 
eller växthusgaser. Omsorg bör emellertid
iakttas vid framställandet av vätgasbränslet 
på ett hållbart sätt så att den totala 
miljöbalansen vid införandet av vätgas som 
bränsle för motorfordon blir positiv.

(5) Vätgas ses som ett rent sätt att 
i framtiden driva fordon och som ett steg 
på vägen mot ett återvinningssamhälle 
utan föroreningar, då fordon som drivs
med vätgas varken släpper ut kolbaserade 
föroreningar eller växthusgaser. Vätgas är 
emellertid inte någon energikälla utan en 
energibärare, och därmed beror 
vätgasanvändningens klimatpolitiska 
fördelar på vilken källa vätgasen utvinns 
från. Omsorg måste därför iakttas vid 
framställandet av vätgasbränslet på ett 
hållbart sätt så att den totala miljöbalansen 
vid införandet av vätgas som bränsle för 
motorfordon blir positiv.

Or. de

Motivering

Utöver biobränsle och el anses vätgas vara ett lovande alternativ för framtiden när det gäller 
icke-fossila transportbränslen. I synnerhet i städerna kan vätgasdrivna fordon bidra till en 
förbättrad luftkvalitet. De vätgasdrivna fordonens möjlighet att bidra till minskade 
koldioxidutsläpp från personbilar beror emellertid på hur den använda vätgasen framställts.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De flesta tillverkare gör stora 
investeringar för att utveckla 
vätgastekniken och har redan börjat släppa 
ut sådana fordon på marknaden. Det är 
sannolikt att andelen vätgasdrivna fordon 
under kommande år kommer att öka i den 
totala fordonsparken. Därför måste 
gemensamma krav rörande säkerheten hos 
dessa fordon uppställs.

(8) De flesta tillverkare gör stora 
investeringar för att utveckla 
vätgastekniken och har redan börjat släppa 
ut sådana fordon på marknaden. Det är 
sannolikt att andelen vätgasdrivna fordon 
under kommande år kommer att öka i den 
totala fordonsparken. Därför måste 
gemensamma krav rörande säkerheten hos 
dessa fordon uppställas. Med tanke på att 
tillverkarna i viss utsträckning tillämpar 
olika metoder för att utveckla 
vätgasdrivna fordon är det nödvändigt att 
de säkerhetskrav som fastställs är 
teknikneutrala.

Or. de

Motivering

Föreliggande förordning om typgodkännande måste göra det möjligt att vidareutveckla alla 
tekniker rörande vätgasdrivna fordon. Marknaden kommer att avgöra vilken teknik som är 
fördelaktigast i det långa loppet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning 
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 identifiering av 
fordon fastställs för att upplysa dessa 
tjänster om det bränsle som lagras ombord 
på fordonet. Identifieringen får dock inte 
medföra att vätgasdrivna fordon 
stigmatiseras.
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Or. de

Motivering

Vid en olycka innebär inte vätgasdrivna fordon en större risk än fordon som drivs med 
fossila bränslen. Därför bör man undvika att vätgasdrivna fordon på ett omotiverat sätt 
betraktas som särskilt farliga vid en eventuell olycka. Räddningstjänsterna bör dock ges 
möjlighet att fastställa vilket bränsle räddningsfordonet drivs med, i första hand genom en 
diskret och icke-stigmatiserande märkning och på längre sikt genom e-call (som innebär att 
det vid en olycka automatiskt utlöses en signal från personbilen) eller en central databas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning 
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att vätgasdrivna fordon ska få 
framgångar på marknaden måste det 
finnas en tillräckligt omfattande 
infrastruktur i fråga om tankstationer 
i Europa. Kommissionen bör överväga 
lämpliga åtgärder för att stödja 
utvecklandet av ett Europatäckande nät 
av tankstationer för vätgasdrivna fordon.

Or. de

Motivering

Utan en tillräckligt omfattande infrastruktur i fråga om tankstationer kommer de 
vätgasdrivna fordonen inte att få några framgångar. Därför måste bland annat åtgärderna 
inom EU:s sjunde ramprogram för forskning eller det gemensamma teknikinitiativet 
påskyndas så att de skillnader som råder mellan medlemsstaternas godkännanden av 
tankstationer för vätgas inte ligger till hinder för utvecklandet av ett Europatäckande nät av 
tankstationer.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning 
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på Denna förordning skall tillämpas på 

1) vätgasdrivna fordon i kategorierna M 
och N, inbegripet islagsskydd och elektrisk 
säkerhet i sådana fordon,

1) vätgasdrivna fordon i kategorierna M, N
och L, inbegripet islagsskydd och elektrisk 
säkerhet i sådana fordon,

2) vätgaskomponenter som konstruerats för 
motorfordon i kategorierna M och N och 
som förtecknas i bilaga I,

2) vätgaskomponenter som konstruerats för 
motorfordon i kategorierna M, N och L
och som förtecknas i bilaga I,

3) vätgassystem som utformats för 
motorfordon i kategorierna M och N, 
inbegripet nya former för lagring eller 
användning.

3) vätgassystem som utformats för 
motorfordon i kategorierna M, N och L, 
inbegripet nya former för lagring eller 
användning.

Or. de

Motivering

Fordon i kategori L (motorcyklar) bör ingå i förordningens tillämpningsområde, så att 
utvecklandet och lanseringen av vätgasdrivna modeller främjas även för dessa fordon.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning 
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, särskilt för 
identifiering av räddningsfordon enligt 
bilaga VI punkt 15,

Or. de

Motivering

Vid en olycka innebär inte vätgasdrivna fordon en större risk än fordon som drivs med 
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fossila bränslen. Därför bör man undvika att vätgasfordon på ett omotiverat sätt betraktas 
som särskilt farliga vid en eventuell olycka. Räddningstjänsterna bör dock ges möjlighet att 
fastställa vilket bränsle räddningsfordonet drivs med, i första hand genom en diskret och 
icke-stigmatiserande märkning och på längre sikt genom e-call (som innebär att det vid 
en olycka automatiskt utlöses en signal från personbilen) eller en central databas 
(hänger samman med ändringsförslag 4).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning 
Bilaga I - led b - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Komponenter konstruerade för 
komprimerat (gasformigt) väte:

b) Komponenter konstruerade för 
komprimerat (gasformigt) väte, med ett 
nominalt systemtryck som överstiger 
30 bar:

Or. de

Motivering

Testning bör endast krävas för de komponenter som är konstruerade för vätgas och som har 
ett tryck på över 30 bar, eftersom den säkerhet som krävs kan uppnås på andra, 
kostnadseffektivare sätt.  För komponenter med lägre tryck kan säkerhet uppnås genom ett 
kostnadseffektivare säkerhetshanteringssystem i kombination med komponenter såsom 
ventiler, givare och styranordningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning 
Bilaga VI - punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Märkningar får användas för att 
upplysa räddningstjänster om att flytande 
eller komprimerat (gasformigt) väte 
används.

15. Räddningstjänster måste kunna 
identifiera att ett fordon drivs med vätgas.

Or. de
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Motivering

Vid en olycka innebär inte vätgasdrivna fordon en större risk än fordon som drivs med 
fossila bränslen. Därför bör man undvika att vätgasfordon på ett omotiverat sätt betraktas 
som särskilt farliga vid en eventuell olycka. Räddningstjänsterna bör dock ges möjlighet att 
fastställa vilket bränsle räddningsfordonet drivs med, i första hand genom en diskret och 
icke-stigmatiserande märkning och på längre sikt genom e-call (som innebär att det vid 
en olycka automatiskt utlöses en signal från personbilen) eller en central databas 
(hänger samman med ändringsförslag 4).
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MOTIVERING

Genom det aktuella förslaget till förordning antas för första gången harmoniserade tekniska 
föreskrifter för typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon. Det är nödvändigt att införa 
kriterier på EU-nivå för typgodkännande av vätgasfordon för att se till att den inre marknaden 
fungerar och för att garantera en hög säkerhets- och miljöskyddsnivå. Eftersom vätgasdrivna 
fordon för närvarande inte omfattats av EG-typgodkännandesystemet kan medlemsstaterna få 
separata godkännanden för sådana fordon utan att behöva utfärda nya rättsföreskrifter. Med en 
sådan praxis finns det risk för att varje medlemsstat fastställer sina egna villkor för 
typgodkännande och på så sätt skadar den inre marknaden. Detta skulle medföra höga 
kostnader för tillverkarna, innebära säkerhetsrisker och utgöra ett stort hinder för spridningen 
av vätgasteknik i EU. Därför anser föredraganden att kommissionens förslag är ett viktig steg 
mot alternativa bränslen på transportområdet.

I andra delar av världen – exempelvis i Förenta staterna eller i Asien – arbetar man också med 
att utveckla motorfordon som drivs av vätgas. Även här uppkommer frågan om godkännande. 
Det kommer visserligen att dröja länge än innan EU för internationella förhandlingar om 
godkännandevillkor som gäller i hela världen. Men här skulle en förordning om 
EG-typgodkännande kunna peka ut riktningen för ett internationellt godkännande.

Vätgas hör tillsammans med biobränslen och elektricitet till de bränslen som EU sätter sitt 
största hopp till när vi i framtiden måste byta ut oljan inom transportsektorn, minska 
luftutsläppen och sänka trafikens koldioxidutsläpp. Vätgas som energikällmaterial kan 
användas överallt. Den kan framställas på olika sätt och från olika källor. Den kan 
transporteras och den är lätt att lagra. Den kan öppna upp marknaden för förnybara 
energikällor, men den kan även integreras i vanliga system. Dessa egenskaper gör att vätgas 
just på transportområdet är ett intressant alternativ.

Samtidigt finns det ständigt kritiska röster som ifrågasätter vätgasens miljöpolitiska nytta, 
eftersom vätgas är en energibärare, men inte någon energikälla. Oavsett om man delar dessa 
betänkligheter mot vätgas som energikällmaterial är dessa enligt föredraganden inte något 
argument mot den aktuella förordningen om typgodkännande som sådan. Vätgasens 
odiskutabla flexibilitet som drivmedel på transportområdet gör vätgasen just när det gäller 
bilar till en teknik som bör beredas möjlighet att utvecklas. Om vätgasfordon i framtiden 
kommer att släppas ut på marknaden, eller om någon annan teknik kommer att visa sig mer 
framgångsrik, får den vidare utvecklingen visa. Enhetliga regler för typgodkännande på 
EU-nivå är dock en grundförutsättning för att vätgasfordon överhuvudtaget ska kunna släppas 
ut på marknaden. Denna dörr måste vi öppna.

Föredraganden betonar att ett framgångsrikt införande av vätgasfordon på den 
europeiska marknaden även beror på om ett motsvarande nät av vätgastankstationer kan 
byggas ut i tid. Förordningens tillämpningsområde bör dessutom utvidgas till att även gälla 
tvåhjuliga fordon. Dessutom förespråkar föredraganden att räddningstjänsterna lätt ska kunna 
identifiera om ett fordon drivs av vätgas. För detta finns det utöver den märkning som inom 
kort kommer att införas olika långsiktiga lösningar som e-call (fordonet skickar automatiskt 
en signal till räddningscentralen vid en olycka) eller en central databas där ett fordons 
tekniska data, oberoende av vem som äger fordonet, samlas och som räddningstjänsterna kan 
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be att få tillgång till vid en olycka. Dessa identifikationsmöjligheter är redan i dag 
tekniskt möjliga, det är bara den tillhörande infrastrukturen som saknas.
På vägen mot hållbar energianvändning, som bygger på miljövänliga och förnybara 
energikällor, är steget till icke-fossila personbilsbränslen av stor betydelse. Inte minst för att 
personbilarna varje dag ger de enskilda medborgarna chansen att utifrån de egna 
erfarenheterna bedöma vätgasteknikens möjligheter och begränsningar. Dessutom visar den 
aktuella diskussionen om hållbara biobränslen att vi inte kan avstå från ny och hållbar teknik 
på transportområdet. Därför är det viktigt att det i den aktuella förordningen ges nödvändiga 
förutsättningar för typgodkännande på EU-nivå av fordon med vätgas som alternativt bränsle.


	712841sv.doc

