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КРАТКА ОБОСНОВКА

It may currently seem premature to lay down rules on the construction of hydrogen-powered 
motor vehicles. However, it is precisely because the first such vehicles are appearing that it is 
absolutely right and sensible to give the matter the necessary framework in advance. It is also 
encouraging that this framework comes first as a Europe-wide concept – making it possible 
for the rules to be reflected in the emerging technical equipment rather than the other way 
round, which is often problematic when it comes to bringing pre-existing concepts under one 
‘Europe-wide’ roof of rules and regulations.

From this point of view, the initiative is therefore highly positive. Since putting this relatively 
new technology into practice may be accompanied by a range of safety problems, it must be 
ensured that hydrogen systems provide the same level of safety as conventional propulsion 
technology. The use of hydrogen (which is not regarded as a source of energy but as a 
promising energy carrier) in road vehicles is a very positive step for the environment. No 
carbon or greenhouse-gas emissions are produced, and therefore the proportion of 
hydrogen-powered cars on the road should be increased, not least by helping raise public 
confidence in this new technology. In addition, there should be a legislative framework for the 
approval of such vehicles, as such a framework does not currently exist. Some companies 
have already produced prototype hydrogen-powered vehicles and are even placing them on 
the market (e.g. a small number of fuel-cell buses). It should also be remembered that 
considerable activity is already under way in this area in the USA, Japan and Korea, meaning 
that it is still a relatively good time, from the point of view of maintaining competitiveness, 
for the EU to come forward with the proposed document.

The proposal that has been submitted was preceded by a series of technical discussions within 
the Commission’s bodies and between stakeholders – mainly manufacturers and specialised 
research establishments (TRL UK in particular).  The expert Hydrogen Working Group 
(whose discussions formed the basis for the proposal) is active within the Commission. In 
June 2006, a questionnaire was sent to those taking part in the preparatory process to canvas 
opinion on the preferred ways of dealing with the issue. The outcome of these activities was 
presented to the Member States in 2006 and early 2007, and it became clear that a complex 
impact assessment was needed on possible approaches.

The approach chosen was legislative regulation at EU level in line with the principle of 
subsidiarity, given that the intended objectives cannot be achieved through isolated action by 
individual Member States. The proposal for a regulation lays down only fundamental 
provisions for type-approval of vehicles of categories M and N, with the technical 
specifications being set out in implementing measures. The regulation is also intended to deal 
with protecting vehicles from the consequences of impact and the use of hydrogen. For the 
purposes of the regulation, a hydrogen-powered vehicle is taken to mean any motor vehicle 
that uses pure hydrogen or a mixture of hydrogen and natural gas. The propulsion system 
refers either to the use of hydrogen in internal combustion engines or to propulsion using fuel 
cells. Furthermore, the regulation lays down obligations for manufacturers and general 
requirements for hydrogen components, including containers and liquid hydrogen tanks, as 
well as for hydrogen in compressed gaseous form. It also deals with general requirements on 
installing hydrogen components and vehicle systems. The regulation naturally also includes 
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timetables for applying provisions, implementing measures, penalties for non-compliance 
with the regulation and details of its entry into force.

The proposal is fully in line with the EU’s sustainable development strategy.

The table below provides information on the future outlook in this area:

Table: Introduction rates for hydrogen vehicles in 2017-2025

Year HyWays Scenario a:
Extreme high policy 

support, fast learning

HyWays Scenario b: High 
policy support, fast 

learning

HyWays Scenario c:
Modest policy support, 

modest learning

2017 1.0% 0.2% 0.006%

2018 1.5% 0.4% 0.02%

2019 2.3% 0.7% 0.04%

2020 3.2% 1.2% 0.1%

2021 4.4% 1.7% 0.1%

2022 5.7% 2.4% 0.2%

2023 7.3% 3.2% 0.4%

2024 9.1% 4.1% 0.6%

2025 11.2% 5.1% 0.8%

Source: European Commission's Impact Assessment (SEC(2007)1301), p. 33

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 - точка 1

Текст, представен от Комисията Изменение

(1) превозните средства, задвижвани с 
водород, от категории M и N, 

(1) превозните средства, задвижвани с 
водород, от категории M и N;
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включително защитата от удар и 
електрическата безопасност на тези 
превозни средства;

Обосновка

Article 12(2)(b) includes the deleted text among elements for which the Commission may (but 
does not have to) establish implementing measures. This part of the text should therefore be 
deleted.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - точка 1

Текст, представен от Комисията Изменение

(1) „превозно средство, задвижвано с 
водород“ е всяко моторно превозно 
средство, което използва чист водород 
или смес от водород и природен газ
като гориво за задвижване на 
превозното средство;

(1) „превозно средство, задвижвано с 
водород“ е всяко моторно превозно 
средство, което използва водород като 
гориво в системата си на задвижване;

Обосновка

Following discussions on whether to seek a better definition of hydrogen as a means of 
propulsion (pure hydrogen, mixture of hydrogen and natural gas), the new definition is 
simpler – it refers to vehicles whose propulsion systems use hydrogen in any state. See also 
Amendment 13 and its justification.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 - параграф 1

Текст, представен от Комисията Изменение

1. Производителите следва да докажат, 
че всички нови задвижвани с водород 
превозни средства, които се продават, 
регистрират или пускат в движение в 
Общността, както и всички компоненти 
на водородното оборудване или 
водородни системи, които се продават 
или пускат в експлоатация в Общността, 

1. Производителите следва да докажат, 
че всички нови, задвижвани с водород 
превозни средства, които се продават, 
регистрират или пускат в движение в 
Общността, както и всички компоненти 
на водородното оборудване или 
водородни системи, които се продават 
или пускат в експлоатация в Общността, 
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са получили типово одобрение в 
съответствие с настоящия регламент.

са получили типово одобрение в 
съответствие с настоящия регламент и 
изпълнителните му мерки.

Обосновка

Vehicles manufactured must comply in technical terms not only with this regulation but also, 
of course, with the requirements of the ‘implementing regulation’ for this regulation, which 
will set out more detailed technical requirements for vehicles and their hydrogen systems.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 - параграф 2

Текст, представен от Комисията Изменение

2. За целите на типовото одобрение на 
превозното средство, производителите 
оборудват превозните средства, 
задвижвани с водород, с компоненти на 
водородно оборудване и водородни 
системи, които са преминали през 
изпитване и са монтирани на тях в 
съответствие с настоящия регламент.

2. За целите на типовото одобрение на 
превозното средство, производителите 
оборудват превозните средства, 
задвижвани с водород, с компоненти на 
водородно оборудване и водородни 
системи, които са преминали през 
изпитване и са монтирани на тях в 
съответствие с настоящия регламент и 
изпълнителните му мерки.

Обосновка

See justification of Amendment 3.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 - параграф 3

Текст, представен от Комисията Изменение

3. За целите на типовото одобрение на 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи, 
производителите гарантират, че 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи са 
преминали през изпитване в 
съответствие с настоящия регламент.

3. За целите на типовото одобрение на 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи, 
производителите гарантират, че 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи са 
преминали през изпитване в 
съответствие с настоящия регламент и
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изпълнителните му мерки.

Обосновка

See justification of Amendment 3.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 - параграф 5

Текст, представен от Комисията Изменение

5. Производителите предоставят 
информация за периодичната проверка 
на водородните системи и на 
компонентите на водородното 
оборудване по време на 
експлоатационния период на превозното 
средство.

5. Производителите предоставят на
оторизираните инспектиращи органи
информация за проверка и поддръжка
на водородните системи и на 
компонентите на водородното 
оборудване по време на 
експлоатационния период на превозното 
средство.

Обосновка

The original wording is too general. The original proposal contains the word ‘periodic’.
Clearly, information will always be specific to its intended recipient.

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 5 - буква г)

Текст, представен от Комисията Изменение

г) водородното оборудване и системи 
издържат на очакваните температури и 
налягания по време на 
експлоатационния им живот;

г) водородното оборудване и системи 
издържат на очакваните температури и 
налягания по време на очаквания им 
експлоатационен живот;

Обосновка

The lifetime of hydrogen components and systems should be defined more precisely by 
inserting the word ‘expected’ (lifetime).
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Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8 - параграф 3

Текст, представен от Комисията Изменение

3. Необходимо е да се предостави 
подробно описание на всички основни 
свойства и характеристики на 
издържливост на използвания в 
резервоара материал, включително 
резултатите от изпитванията, на които 
материалът е бил подложен.

3. Необходимо е да се предостави 
подробно описание на всички основни 
свойства и характеристики на 
издръжливост на използвания в 
резервоара материал, включително 
резултатите от изпитванията, на които 
материалът е бил подложен. (не се 
отнася до българския текст)

Обосновка

This simply makes the wording more precise.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 11 - параграф 1

Текст, представен от Комисията Изменение

1. Считано от датата, предвидена във 
втория параграф на член 15, 
националните органи на основания, 
отнасящи се до водородното 
задвижване, отказват издаване на 
типово одобрение на ЕО или на 
национално типово одобрение за новите 
типове превозни средства, или отказват 
издаване на типово одобрение на ЕО 
или на национално типово одобрение за 
новите типове компоненти на 
водородното оборудване или водородни 
системи, които не отговарят на 
изискванията на настоящия регламент.

1. Считано от датата, предвидена във 
втория параграф на член 15, 
националните органи на основания, 
отнасящи се до водородното 
задвижване, отказват издаване на 
типово одобрение на ЕО или на 
национално типово одобрение за новите 
типове превозни средства, или отказват 
издаване на типово одобрение на ЕО 
или на национално типово одобрение за 
новите типове компоненти на 
водородното оборудване или водородни 
системи, които не отговарят на 
изискванията на настоящия регламент и 
изпълнителните му мерки.

Обосновка

See justification of Amendment 3.
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Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 11 - параграф 2

Текст, представен от Комисията Изменение

2. Считано от [дата, 36 месеца след 
влизането в сила на този регламент], в 
случай на нови превозни средства, 
които не отговарят на отнасящите се до 
водородното задвижване изисквания, 
определени в настоящия регламент, 
националните органи следва да считат 
сертификатите за съответствие за 
невалидни за целите на член 26 на 
Директива 2007/46/EО, и да забраняват 
регистрацията, продажбата и пускането 
в експлоатация на такива превозни 
средства, а също в случай на нови 
компоненти на водородното оборудване 
или водородни системи, които не 
отговарят на изискванията, определени 
в настоящия регламент, да забраняват 
тяхната продажба и пускането им в 
експлоатация.

2. Считано от [дата, 36 месеца след 
влизането в сила на този регламент], в 
случай на нови превозни средства, 
които не отговарят на отнасящите се до 
водородното задвижване изисквания, 
определени в настоящия регламент и 
изпълнителните му мерки, 
националните органи следва да считат 
сертификатите за съответствие за 
невалидни за целите на член 26 на 
Директива 2007/46/EО, и да забраняват 
регистрацията, продажбата и пускането 
в експлоатация на такива превозни 
средства, а също в случай на нови 
компоненти на водородното оборудване 
или водородни системи, които не 
отговарят на изискванията, определени 
в настоящия регламент и 
изпълнителните му мерки, да 
забраняват тяхната продажба и 
пускането им в експлоатация.

Обосновка

See justification of Amendment 3.

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 11 - параграф 3

Текст, представен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от този член, и след 
влизането в сила на мерките по 
прилагане, приети съгласно член 12, 
параграф 1, ако един производител 
подаде заявление, националните органи, 
на основания, отнасящи се до 

3. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от този член, и след 
влизането в сила на изпълнителните 
мерки, приети съгласно член 12, 
параграф 1, ако един производител 
подаде заявление, националните органи, 
на основания, отнасящи се до 
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водородното задвижване, не могат да 
откажат издаването на типово 
одобрение на ЕО или на национално 
типово одобрение за нов тип превозно 
средство или за нов тип компонент на 
водородното оборудване или водородна 
система, или да забранят регистрацията, 
продажбата или пускането в 
експлоатация на ново превозно средство 
или да забранят продажбата или 
пускането в експлоатация на нов 
компонент на водородното оборудване 
или водородна система, когато 
въпросното превозно средство, 
компонент или система отговаря на 
изискванията, определени в настоящия 
регламент.

водородното задвижване, не могат да 
откажат издаването на типово 
одобрение на ЕО или на национално 
типово одобрение за нов тип превозно 
средство или типово одобрение на ЕО 
или национално типово одобрение за
нов тип компонент на водородното 
оборудване или водородна система, или 
да забранят регистрацията, продажбата 
или пускането в експлоатация на ново 
превозно средство или да забранят 
продажбата или пускането в 
експлоатация на нов компонент на 
водородното оборудване или водородна 
система, когато въпросното превозно 
средство, компонент или система 
отговаря на изискванията, определени в 
настоящия регламент и 
изпълнителните му мерки.

Обосновка

A reference to ‘implementing measures’ is inserted on the same principle as in Article 4(1). A 
reference to ‘EC type-approval’ is inserted to bring the text into line with preceding 
paragraphs: if reference is made to EC type-approval of a new type of vehicle, it must also 
concern EC type-approval of a new type of hydrogen component or system.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 12 - параграф 1 

Текст, представен от Комисията Изменение

Комисията следва да приеме, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 39, параграф 9 от 
Директива 2007/.../EО, следните  мерки 
по прилагане: 

Комисията следва да приеме следните 
изпълнителни мерки: 

а) административните разпоредби 
относно типовото одобрение ЕО на 
превозни средства по отношение на 
тяхното водородно задвижване, и 
относно типовото одобрение на 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи;

а) административните разпоредби 
относно типовото одобрение ЕО на 
превозни средства по отношение на 
тяхното водородно задвижване, и 
относно типовото одобрение на 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи;

б) информацията, която трябва да бъде б) информацията, която трябва да бъде
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предоставена от производителите за 
целите на типовото одобрение и 
периодичните проверки, предвидени в 
член 4, параграфи 4 и 5;

предоставена от производителите за 
целите на типовото одобрение и 
периодичните проверки, предвидени в 
член 4, параграфи 4 и 5;

в) подробните правила относно 
процедурите по изпитване, посочени в 
приложения от ІІ до V;

в) подробните правила относно 
процедурите по изпитване, посочени в 
приложения от ІІ до V;

г) подробните правила относно 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи, 
предвидени в приложение ІV;

г) подробните правила относно 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи, 
предвидени в приложение ІV;

д) изискванията относно безопасното и 
надеждното функциониране на 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи, 
предвидени в член 5;

д) изискванията относно безопасното и 
надеждното функциониране на 
компонентите на водородното 
оборудване и водородните системи, 
предвидени в член 5;

Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент и за 
допълнение на регламента с нови 
несъществени елементи, следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 40, параграф 2 от 
Директива 2007/46/ЕО.

Обосновка

This clarification is needed because the implementing measures must be adopted in 
accordance with Framework Directive 2007/46/EC, which is the basic document for 
type-approval of all vehicles.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 12 - параграф 2

Текст, представен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме, в 
съответствие с процедурата, описана 
в член 39, параграф 9 от Директива 
2007/.../EО, следните мерки по 
прилагане:

Комисията може да приеме следните 
изпълнителни мерки: 

а) специфични технически изисквания а) специфични технически изисквания 
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относно прилагането на член 8, 
параграф 4 и член 9, параграф 2;

относно прилагането на член 8, 
параграф 4 и член 9, параграф 2;

б) спецификация за изискванията 
относно:

б) спецификация за изискванията 
относно:

- използването на чист водород или на 
смес от водород и природен 
газ/биометан;

- нови форми на съхранение или 
използване на водорода;

- нови форми на съхранение или 
използване на водорода;

- защита при удар на превозното 
средство;

- защита при удар на превозното 
средство от гледна точка на 
целостта на компонентите на 
водородното оборудване и 
водородните системи;

- изисквания за безопасност на 
цялостната система, като се осигурява 
най-малкото откриването на утечки и 
изискванията относно продухването с 
газ;

- изисквания за безопасност на 
цялостната система, като се осигурява 
най-малкото откриването на утечки и 
изискванията относно продухването с 
газ;

- електрическата изолация и 
електрическата безопасност;

- електрическата изолация и 
електрическата безопасност;

- етикетиране на превозното 
средство;

в) другите мерки, необходими за 
прилагането на настоящия регламент.

в) другите мерки, необходими за 
прилагането на настоящия регламент.

Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент и за
допълнение на регламента с нови 
несъществени елементи, следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 40, параграф 2 от 
Директива 2007/46/ЕО.

Обосновка

Clarification is needed because the implementing measures must be adopted in accordance 
with Framework Directive 2007/46/EC, which is the basic document for type-approval of all 
vehicles. This amendment also inserts the specific requirement relating to pure hydrogen or a 
mixture of hydrogen and natural gas/biomethane that was removed from Article 3(1), because 
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it is more logical to have this clarification here – in the implementing provisions. The same 
applies to the insertion of a reference to the integrity of hydrogen components and systems 
with regard to impact protection. Labelling belongs here as an important element of 
identifying vehicles with hydrogen components.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 14 - параграф 1

Текст, представен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки установяват 
наказателни разпоредби, приложими 
при нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент от 
производителите и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените 
наказания трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки информират Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от [дата, 18 
месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент] и незабавно й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

1. Държавите-членки установяват 
наказателни разпоредби, приложими 
при нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент и 
изпълнителните му мерки от 
производителите, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените 
наказания трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки информират Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от [дата, 24
месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент] и незабавно й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Обосновка

‘Implementing measures’ – see justification of Amendment 3. As regards the extension of the 
period to 24 months, the duration of national legislative processes may be such that 18 
months is too short a time for a country to notify the Commission of the penalty provisions it 
has adopted.
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Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I, уводни думи 

Текст, представен от Комисията Изменение

На типово одобрение подлежат 
следните компоненти на водородното 
оборудване:

На типово одобрение подлежат 
следните вградени компоненти на 
водородното оборудване:

Обосновка

This makes the text more precise and much clearer.

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I- заглавие а) - точка 10а (нова)

Текст, представен от Комисията Изменение

10а. сензори за откриване на утечки 
на водород.

Обосновка

Sensors logically belong in this group.

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение 1 - заглавие б) 

Текст, представен от Комисията Изменение

б) компоненти, предназначени за 
употреба на сгъстен водород (в 
газообразно състояние):

б) компоненти, предназначени за 
употреба на сгъстен водород (в 
газообразно състояние) при номинално 
работно налягане, надвишаващо 3,0 
MPa :

Обосновка

It is sensible to limit the obligation to type-approve components only to those using 
compressed (gaseous) hydrogen at a pressure higher than 3.0 MPa because this would avoid 



AD\721755BG.doc 15/18 PE402.734v02-00

BG

misunderstandings with the approval of parts exposed to lower pressure, approval of which 
would unnecessarily complicate the approval process (and which belong under point (a), 
which concerns parts for liquid hydrogen).

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I- заглавие б) - точка 15а (нова)

Текст, представен от Комисията Изменение

15а. сензори за откриване на утечки 
на водород.

Обосновка

Sensors logically belong in this group.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение ІІ - буква в) 

Текст, представен от Комисията Изменение

в) изпитване при максимално 
зареждане: целта на това изпитване е да 
докаже, че нивото на водорода по време 
на пълнене на резервоара не 
предизвиква в нито един момент 
отварянето на устройствата за 
понижаване на налягането.

в) изпитване при максимално 
зареждане: целта на това изпитване е да 
докаже, че системата, която 
предпазва резервоара от препълване, 
функционира добре и че нивото на 
водорода по време на пълнене на 
резервоара не предизвиква в нито един 
момент отварянето на устройствата за 
понижаване на налягането.

Обосновка

This amendment is intended to provide a basic clarification that what matters above all is the 
proper functioning of the system that prevents overfilling – it is only when that is working 
properly that the level of hydrogen when filling will be unable to cause the opening of the 
pressure-relief devices.
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Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение VІ - параграф 6а (нов) 

Текст, представен от Комисията Изменение

6а. В случай на катастрофа, 
автоматичен предпазен клапан спира 
притока на газ от резервоара.

Обосновка

An automatic shut-off valve should be included here because in the event of an accident the 
flow of gas from the container clearly needs to be interrupted.

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение VІ - параграф 13 

Текст, представен от Комисията Изменение

13. Компонентите на водородното 
оборудване, през които водородът би 
могъл да изтече в отделението за 
пътници, в багажното отделение или в 
друго непроветряемо отделение, трябва 
да бъдат затворени в газонепропусклива 
обвивка или да бъдат херметизирани
посредством друго равностойно 
решение, както е указано в 
законодателството по прилагане.

13. Компонентите на водородното 
оборудване, през които водородът би 
могъл да изтече в отделението за 
пътници, в багажното отделение или в 
друго непроветряемо отделение, трябва 
да бъдат затворени в газонепропусклива 
обвивка или да бъдат херметизирани 
посредством друго равностойно 
решение.

Обосновка
This reference does not appear in any of the other points in Annex VI; this is logical because 
Article 12(1)(d) stipulates that ‘measures’ will be adopted for the whole of Annex VI.
Secondly, the term ‘implementing legislation’ appears here, whereas everywhere else the term 
used is ‘measures’.



AD\721755BG.doc 17/18 PE402.734v02-00

BG

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение VІІ- параграф 7 - уводни думи

Текст, представен от Комисията Изменение

В приложение ХІ, допълнение 4, точка 
62, към таблицата се добавя следният 
нов ред:

В приложение ХІ, допълнение 5, към 
таблицата се добавя следната нова 
точка 58а:

Обосновка

Point 7 of Annex VII contains an incorrect reference to ‘Annex XI, Appendix 4’. The correct 
reference is to Appendix 5, which, in Directive 2007/46/EC, concerns mobile cranes.
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