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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ίσως σήμερα να φαίνεται πρόωρη η θέσπιση κανόνων για την κατασκευή υδρογονοκίνητων 
οχημάτων. Εντούτοις, ακριβώς επειδή έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οχήματα τέτοιου τύπου, 
είναι σωστό και λογικό να θεσπισθεί εγκαίρως το απαραίτητο πλαίσιο. Είναι επίσης 
ενθαρρυντικό ότι το πλαίσιο αυτό ξεκινά ως πανευρωπαϊκή έννοια, έτσι ώστε να μπορέσει ο 
νέος τεχνικός εξοπλισμός να προσαρμοσθεί αυτός στους κανόνες και όχι το αντίθετο που 
δημιουργεί συχνά προβλήματα, όταν δηλαδή προϋπάρχουσες έννοιες χρειάζεται να 
ενταχθούν σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων και κανονισμών. 

Από αυτήν τον άποψη, η πρωτοβουλία είναι επομένως άκρως θετική. Καθώς η πρακτική 
εφαρμογή της σχετικά νέας αυτής τεχνολογίας ίσως να συνεπάγεται μια σειρά προβλημάτων 
ασφάλειας, πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα συστήματα υδρογόνου είναι εξίσου ασφαλή με τις 
συμβατικές τεχνολογίες πρόωσης. Η χρήση του υδρογόνου (που δεν θεωρείται ενεργειακή 
πηγή αλλά ελπιδοφόρος φορέας ενέργειας) στα οδικά οχήματα είναι ένα πολύ θετικό βήμα 
για το περιβάλλον. Δεν προκαλούνται εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αερίων 
θερμοκηπίου, και επομένως το ποσοστό υδρογονοκίνητων οχημάτων θα πρέπει να αυξηθεί με 
κάθε τρόπο, πρωτίστως δε με την προσπάθεια τόνωσης της εμπιστοσύνης του κοινού στη νέα 
αυτή τεχνολογία. Εξάλλου, θα πρέπει να θεσπισθεί νομοθετικό πλαίσιο για την έγκριση των 
οχημάτων αυτών, πλαίσιο που προς το παρόν δεν υπάρχει. Κάποιες εταιρίες έχουν ήδη 
κατασκευάσει πρωτότυπα υδρογονοκίνητων οχημάτων και τα διαθέτουν μάλιστα και στην 
αγορά (π.χ. μικρό αριθμό λεωφορείων τεχνολογίας κυψελών καυσίμου). Πρέπει επίσης 
έχουμε κατά νου ότι, στον τομέα αυτό, υπάρχει σημαντική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, την 
Ιαπωνία και την Κορέα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ακόμη σχετικά νωρίς και υπάρχει 
περιθώριο για την ΕΕ να προωθήσει το θέμα με την παρούσα πρόταση κανονισμού, με σκοπό 
τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητάς.

Πριν από την υποβολή της πρότασης, προηγήθηκε σειρά συζητήσεων τεχνικού χαρακτήρα 
στα διάφορα όργανα της Επιτροπής και μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών - πρωτίστως 
κατασκευαστές και ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα (ιδίως η TRL στο ΗΒ). Η ομάδα 
εργασίας εμπειρογνωμόνων (της οποίας οι συζητήσεις απετέλεσαν τη βάση για την πρόταση) 
δραστηριοποιείται πλήρως εντός της Επιτροπής. Τον Ιούνιο 2006, απεστάλη ερωτηματολόγιο 
στους συμμετέχοντες στην προπαρασκευαστική διαδικασία για να εκφράσουν γνώμη για τις 
προτιμήσεις τους ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος. Το αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων αυτών παρουσιάστηκε στα κράτη μέλη το 2006 και στις αρχές του 2007, και 
ήταν σαφές ότι χρειαζόταν να πραγματοποιηθεί πολυμερής εκτίμηση αντικτύπου για τις 
διάφορες δυνατές προσεγγίσεις.

Η επιλεγείσα προσέγγιση ήταν η νομοθετική ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, δεδομένου ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν με 
μεμονωμένη δράση των επιμέρους κρατών μελών. Η πρόταση κανονισμού θεσπίζει μόνον τις 
θεμελιώδεις διατάξεις για έγκριση τύπου των οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν, ενώ οι 
τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται στα μέτρα εφαρμογής. Ο κανονισμός πραγματεύεται επίσης 
την προστασία των οχημάτων από τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης και της χρήσης 
υδρογόνου. Για τους σκοπούς του κανονισμού, "υδρογονοκίνητο όχημα" σημαίνει: 
οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιεί καθαρό υδρογόνο ή μείγμα υδρογόνου και 
φυσικού αερίου ως καύσιμο για την πρόωσή του. Το σύστημα πρόωσης αναφέρεται είτε στη 
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χρήση υδρογόνου στους κινητήρες εσωτερικής καύσης ή σε πρόωση που χρησιμοποιεί το 
σύστημα στοιχείων καυσίμου. Εξάλλου, ο κανονισμός θεσπίζει υποχρεώσεις για τους 
κατασκευαστές και γενικές απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, μεταξύ 
των οποίων δεξαμενές υγρού υδρογόνου, καθώς και για δεξαμενές για συμπιεσμένο (αέριο) 
υδρογόνο. Πραγματεύεται επίσης τις γενικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση 
κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου. Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης 
χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των διατάξεων, μέτρα εφαρμογής, κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση προς τον κανονισμό και λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος του.

Η πρόταση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει πληροφορίες για τη μελλοντική εξέλιξη του τομέα.: 

Πίνακας: Ποσοστά καθιέρωσης υδρογονοκίνητων οχημάτων 2017-2025

έτος HyWays σενάριο α: 
Άκρως υψηλή 

υποστήριξη της 
πολιτικής, ταχεία 

εκμάθηση

HyWays σενάριο β: Υψηλή 
υποστήριξη της πολιτικής, 

ταχεία εκμάθηση

HyWays σενάριο γ : 
Μικρή υποστήριξη της 

πολιτικής· βραχύρρυθμη 
εκμάθηση

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%

Πηγή: Υπηρεσία της Επιτροπής για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων (SEC(2007)1301), σελ. 33

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) στα υδρογονοκίνητα οχήματα των 
κατηγοριών M και N, καθώς και στην 
προστασία από πρόσκρουση και την 
ηλεκτρική ασφάλεια των εν λόγω 
οχημάτων·

(1) στα υδρογονοκίνητα οχήματα των 
κατηγοριών M και N·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12(2)(β) περιλαμβάνει το διαγραφόμενο κείμενο μεταξύ των στοιχείων για τα οποία η 
Επιτροπή μπορεί( αλλά δεν υποχρεούται) να θεσπίσει μέτρα εφαρμογής. Το κείμενο αυτό πρέπει 
επομένως να διαγραφεί.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) "υδρογονοκίνητο όχημα": οποιοδήποτε 
μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιεί καθαρό
υδρογόνο ή μείγμα υδρογόνου και 
φυσικού αερίου ως καύσιμο για την 
πρόωσή του·

(1) "υδρογονοκίνητο όχημα": οποιοδήποτε 
μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιεί 
υδρογόνο ως καύσιμο στο σύστημα
πρόωσής του·

Αιτιολόγηση

Μετά τις συζητήσεις για τη δυνατότητα καλύτερου ορισμού του υδρογόνου ως τρόπου πρόωσης 
(καθαρό υδρογόνο, μείγμα υδρογόνου και φυσικού αερίου), ο νέος ορισμός είναι απλούστερος -
αναφέρεται στα οχήματα των οποίων τα συστήματα πρόωσης χρησιμοποιούν υδρογόνου σε 
οποιαδήποτε μορφή. Βλέπε επίσης την τροπολογία 13 και την αιτιολόγησή της.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλα 1. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλα 
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τα νέα υδρογονοκίνητα οχήματα που 
πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε 
λειτουργία εντός της Κοινότητας και όλα 
τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου ή 
συστήματα υδρογόνου που πωλούνται ή 
τίθενται σε λειτουργία εντός της 
Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

τα νέα υδρογονοκίνητα οχήματα που 
πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε 
λειτουργία εντός της Κοινότητας και όλα 
τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου ή 
συστήματα υδρογόνου που πωλούνται ή 
τίθενται σε λειτουργία εντός της 
Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 
τα μέτρα εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Τα κατασκευαζόμενα οχήματα πρέπει να συμμορφώνονται από τεχνική άποψη όχι μόνον με τον 
κανονισμό, αλλά και, φυσικά, με τις απαιτήσεις των εκτελεστικών μέτρων του κανονισμού, 
όπου θα ορισθούν πιο λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις για τα οχήματα και τα συστήματα 
υδρογόνου τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου 
οχημάτων, οι κατασκευαστές εξοπλίζουν 
τα υδρογονοκίνητα οχήματα με 
κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα 
υδρογόνου που έχουν δοκιμαστεί και 
εγκατασταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

2. Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου 
οχημάτων, οι κατασκευαστές εξοπλίζουν 
τα υδρογονοκίνητα οχήματα με 
κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα 
υδρογόνου που έχουν δοκιμαστεί και 
εγκατασταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 3.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
συστημάτων, οι κατασκευαστές 

3. Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
συστημάτων, οι κατασκευαστές 
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εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευαστικά 
στοιχεία και συστήματα υδρογόνου 
δοκιμάζονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευαστικά 
στοιχεία και συστήματα υδρογόνου 
δοκιμάζονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 3.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατασκευαστές παρέχουν στοιχεία 
για την περιοδική επιθεώρηση των 
συστημάτων και κατασκευαστικών 
στοιχείων υδρογόνου κατά τη διάρκεια 
χρήσης του οχήματος.

5. Οι κατασκευαστές παρέχουν στους 
εγκεκριμένους οργανισμούς ελέγχου 
στοιχεία για την επιθεώρηση και τη 
συντήρηση των συστημάτων και 
κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου 
κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση είναι υπερβολικά γενικόλογη. Η αρχική πρόταση περιέχει τη λέξη
"περιοδική". Οι πληροφορίες είναι σαφώς ειδικού χαρακτήρα και προορίζονται για τα άτομα 
στα οποία απευθύνονται.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα κατασκευαστικά στοιχεία και 
συστήματα υδρογόνου αντέχουν στις 
αναμενόμενες θερμοκρασίες και πιέσεις 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

(δ) τα κατασκευαστικά στοιχεία και 
συστήματα υδρογόνου αντέχουν στις 
αναμενόμενες θερμοκρασίες και πιέσεις 
κατά τη διάρκεια του αναμενόμενου 
κύκλου ζωής τους·

Αιτιολόγηση

Ο κύκλος ζωής των στοιχείων και των συστημάτων υδρογόνου θα πρέπει να ορισθεί με 
μεγαλύτερη ακρίβεια με την προσθήκη της λέξης "αναμενόμενου".
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή όλων 
των ιδιοτήτων και αντοχών του κυριότερου 
υλικού που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό 
της δεξαμενής, καθώς και τα 
αποτελέσματα των δοκιμών στις οποίες 
υποβλήθηκε το εν λόγω υλικό.

3. Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή όλων 
των ιδιοτήτων και αντοχών του κυριότερου 
υλικού που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό 
της δεξαμενής, καθώς και τα 
αποτελέσματα των δοκιμών στις οποίες 
υποβλήθηκε το εν λόγω υλικό.

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2, οι εθνικές 
αρχές αρνούνται να εκδώσουν έγκριση 
τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου σε νέους 
τύπους οχημάτων για λόγους που 
σχετίζονται με την πρόωση με υδρογόνο, ή 
να εκδώσουν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική 
έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου 
σε νέους τύπους κατασκευαστικών 
στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου που 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

1. Από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2, οι εθνικές 
αρχές αρνούνται να εκδώσουν έγκριση 
τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου σε νέους 
τύπους οχημάτων για λόγους που 
σχετίζονται με την πρόωση με υδρογόνο, ή 
να εκδώσουν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική 
έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου 
σε νέους τύπους κατασκευαστικών 
στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου που 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 3.



AD\721755EL.doc 9/17 PE402.734v02-00

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τις [ημερομηνία, 36 μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος], οι εθνικές
αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την 
πρόωση με υδρογόνο στην περίπτωση 
νέων οχημάτων που δεν συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους 
σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 
2007/46//ΕΚ και απαγορεύουν την 
ταξινόμηση, πώληση και θέση σε 
λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε 
περίπτωση νέων κατασκευαστικών 
στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου που 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, απαγορεύουν την 
πώληση και τη θέση σε λειτουργία τους.

2. Από τις [ημερομηνία, 36 μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος], οι εθνικές 
αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την 
πρόωση με υδρογόνο στην περίπτωση 
νέων οχημάτων που δεν συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής 
του, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους 
σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 
2007/46//ΕΚ και απαγορεύουν την 
ταξινόμηση, πώληση και θέση σε 
λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε 
περίπτωση νέων κατασκευαστικών 
στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου που 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του, απαγορεύουν την πώληση 
και τη θέση σε λειτουργία τους.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 3.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου και υπό την 
προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των 
μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται 
δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, 
ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, οι 
εθνικές αρχές δεν μπορούν, για λόγους που 
σχετίζονται με την πρόωση με υδρογόνο, 
να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης τύπου 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου και υπό την 
προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των 
μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται 
δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, 
ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, οι 
εθνικές αρχές δεν μπορούν, για λόγους που 
σχετίζονται με την πρόωση με υδρογόνο, 
να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης τύπου 
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ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου σε ένα νέο 
τύπο οχήματος ή σε ένα νέο τύπο 
κατασκευαστικού στοιχείου ή συστήματος 
υδρογόνου, ή να απαγορεύσουν την 
ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε λειτουργία 
ενός νέου οχήματος, ή να απαγορεύσουν 
την πώληση ή θέση σε λειτουργία ενός 
νέου κατασκευαστικού στοιχείου ή 
συστήματος υδρογόνου, εάν το εν λόγω 
όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 
σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου σε ένα νέο 
τύπο οχήματος ή έγκρισης τύπου ΕΚ ή 
εθνικής έγκρισης τύπου σε ένα νέο τύπο 
κατασκευαστικού στοιχείου ή συστήματος 
υδρογόνου, ή να απαγορεύσουν την 
ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε λειτουργία 
ενός νέου οχήματος, ή να απαγορεύσουν 
την πώληση ή θέση σε λειτουργία ενός 
νέου κατασκευαστικού στοιχείου ή 
συστήματος υδρογόνου, εάν το εν λόγω 
όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή 
σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται αναφορά στα μέτρα εφαρμογής με βάση την ίδια αρχή όπως και στο άρθρο 4(1). 
Προστίθεται αναφορά στην έγκριση τύπου ΕΚ για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις 
προηγούμενες παραγράφους: εάν υπάρχει μνεία στην έγκριση τύπου ΕΕ για νέο τύπο οχήματος, 
πρέπει επίσης να γίνει αντίστοιχη μνεία της έγκρισης τύπου ΕΚ για νέο τύπο κατασκευαστικού 
στοιχείου ή συστήματος υδρογόνου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής: 

Η Επιτροπή εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα 
εφαρμογής: 

(α) τις διοικητικές διατάξεις για την 
έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων όσον αφορά 
την πρόωση με υδρογόνο, καθώς και 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
συστημάτων υδρογόνου·

(α) τις διοικητικές διατάξεις για την 
έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων όσον αφορά 
την πρόωση με υδρογόνο, καθώς και 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
συστημάτων υδρογόνου·

(β) τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται 
από τους κατασκευαστές για τους σκοπούς 
της έγκρισης τύπου και της περιοδικής 
επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφοι 4 και 5·

(β) τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται 
από τους κατασκευαστές για τους σκοπούς 
της έγκρισης τύπου και της περιοδικής 
επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφοι 4 και 5·
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(γ) τους λεπτομερείς κανόνες για τις 
διαδικασίες δοκιμής που ορίζονται στα 
παραρτήματα II έως V·

(γ) τους λεπτομερείς κανόνες για τις 
διαδικασίες δοκιμής που ορίζονται στα 
παραρτήματα II έως V·

(δ) τους λεπτομερείς κανόνες για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα 
υδρογόνου που παρατίθενται στο 
παράρτημα VI·

(δ) τους λεπτομερείς κανόνες για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα 
υδρογόνου που παρατίθενται στο 
παράρτημα VI·

(ε) τις απαιτήσεις για την ασφαλή και 
αξιόπιστη λειτουργία των 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
συστημάτων υδρογόνου που προβλέπονται 
στο άρθρο 5. 

(ε) τις απαιτήσεις για την ασφαλή και 
αξιόπιστη λειτουργία των 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
συστημάτων υδρογόνου που προβλέπονται 
στο άρθρο 5. 

Τα μέτρα αυτά προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς 
τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 
της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι αναγκαία διότι τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με 
την οδηγία πλαίσιο 2007/46/ΕΚ, που αποτελεί το βασικό έγγραφο για την έγκριση τύπου όλων 
των οχημάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,
να εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα 
εφαρμογής:

Η Επιτροπή εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα 
εφαρμογής: 

(α) ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για την 
εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 4 και 
του άρθρου 9 παράγραφος 2·

(α) ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για την 
εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 4 και 
του άρθρου 9 παράγραφος 2·

(β) προδιαγραφές για τις απαιτήσεις που (β) προδιαγραφές για τις απαιτήσεις που 
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αφορούν κάποιο από τα παρακάτω: αφορούν κάποιο από τα παρακάτω:

- χρήση καθαρού υδρογόνου ή μείγματος 
υδρογόνου και φυσικού 
αερίου/βιομεθανίου·

- νέες μορφές αποθήκευσης ή χρήσης 
υδρογόνου·

- νέες μορφές αποθήκευσης ή χρήσης 
υδρογόνου·

-προστασία του οχήματος από την 
πρόσκρουση·

- προστασία του οχήματος από την 
πρόσκρουση όσον αφορά την 
ακεραιότητα των κατασκευαστικών 
στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου

– απαιτήσεις ασφάλειας για το 
ολοκληρωμένο σύστημα, οι οποίες να 
καλύπτουν τουλάχιστον την ανίχνευση 
διαρροής και τις απαιτήσεις που αφορούν 
το αέριο καθαρισμού·

– απαιτήσεις ασφάλειας για το 
ολοκληρωμένο σύστημα, οι οποίες να 
καλύπτουν τουλάχιστον την ανίχνευση 
διαρροής και τις απαιτήσεις που αφορούν 
το αέριο καθαρισμού·

- ηλεκτρική μόνωση και ηλεκτρική 
ασφάλεια·

- ηλεκτρική μόνωση και ηλεκτρική 
ασφάλεια·

- επισήμανση του οχήματος·

(γ) άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση του κανονισμού.

(γ) άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση του κανονισμού.

Τα μέτρα αυτά προορίζονται για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς 
τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 
της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση είναι αναγκαία διότι τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την 
οδηγία πλαίσιο 2007/46/ΕΚ, που αποτελεί το βασικό έγγραφο για την έγκριση τύπου όλων των 
οχημάτων. Η τροπολογία αυτή προσθέτει την ειδική απαίτηση όσον αφορά το καθαρό υδρογόνο 
ή το μείγμα υδρογόνου και φυσικού αερίου/βιομεθανίου που είχε αφαιρεθεί από το άρθρο 3(1), 
διότι είναι λογικότερη η θέση της εδώ, στις διατάξεις εφαρμογής. Το ίδιο ισχύει για την 
προσθήκη μνείας στην ακεραιότητα των κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων 
υδρογόνου όσον αφορά την προστασία από την πρόσκρουση. Η θέμα της επισήμανσης έχει τη 
θέση του στο σημείο αυτό, ως σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού των οχημάτων με στοιχεία
υδρογόνου.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού από τους 
κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο [ημερομηνία, 
δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού] και 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων 
εφαρμογής του από τους κατασκευαστές 
και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο [ημερομηνία, είκοσι τέσσερεις 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού] και 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Αιτιολόγηση

"Μέτρα εφαρμογής" – βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 3. Όσον αφορά την παράταση της 
περιόδου σε 24 μήνες, η διάρκεια των εθνικών νομοθετικών διαδικασιών μπορεί να μην 
επιτρέπει σε μια χώρα να κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός 18 μηνών τις διατάξεις για την 
επιβολή κυρώσεων που έχουν θεσπισθεί.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία 
υδρογόνου υπόκεινται σε έγκριση τύπου:

Τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία 
υδρογόνου, εφόσον έχουν τοποθετηθεί 
στο όχημα, υπόκεινται σε έγκριση τύπου:

Αιτιολόγηση

Το κείμενο γίνεται έτσι σαφέστερο και ακριβέστερο.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο (α) – στοιχείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής 
υδρογόνου.

Αιτιολόγηση

Οι αισθητήρες ανήκουν λογικά στην ομάδα αυτή.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙΙ – σημείο (β) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατασκευαστικά στοιχεία που είναι 
σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν 
συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο:

(β) κατασκευαστικά στοιχεία που είναι 
σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν 
συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο με 
ονομαστική πίεση συστήματος 
μεγαλύτερη από 3,0 bar:

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό η υποχρέωση έγκρισης τύπου για τα κατασκευαστικά στοιχεία να περιορίζεται σε 
όσα χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο με πίεση μεγαλύτερη από 3,0 bar διότι έτσι 
αποφεύγονται παρεξηγήσεις με την έγκριση στοιχείων χαμηλότερης πίεσης, έγκριση που θα 
περιέπλεκε χωρίς λόγο τη διαδικασία έγκρισης (και που ανήκει στο σημείο (α) το οποίο αφορά 
στα στοιχεία για υγρό υδρογόνο).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο (β) – στοιχείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής 
υδρογόνου.
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Αιτιολόγηση

Οι αισθητήρες ανήκουν λογικά στην ομάδα αυτή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα ΙΙ – σημείο (γ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Δοκιμή μέγιστης στάθμης πλήρωσης: 
Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το 
επίπεδο υδρογόνου κατά τη διαδικασία 
πλήρωσης δεν προκαλεί ποτέ το άνοιγμα 
των διατάξεων εκτόνωσης της πίεσης.

(γ) Δοκιμή μέγιστης στάθμης πλήρωσης: 
Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το 
σύστημα που δεν επιτρέπει την 
υπερπλήρωση της δεξαμενής λειτουργεί 
σωστά και ότι το επίπεδο υδρογόνου κατά 
τη διαδικασία πλήρωσης δεν προκαλεί 
ποτέ το άνοιγμα των διατάξεων εκτόνωσης 
της πίεσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σκοπό έχει να παράσχει μια βασική διευκρίνιση, ότι δηλαδή αυτό που έχει 
την μεγαλύτερη σημασία είναι η ορθή λειτουργία του συστήματος που δεν επιτρέπει
υπερπλήρωση. Μόνον όταν το σύστημα αυτό λειτουργεί σωστά το επίπεδο του υδρογόνου κατά 
τη διαδικασία πλήρωσης δεν θα προκαλέσει άνοιγμα των διατάξεων εκτόνωσης της πίεσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα VI – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Σε περίπτωση ατυχήματος, μια 
αυτόματη βαλβίδα διακόπτει τη ροή 
αερίου από τη δεξαμενή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να προβλεφθεί η λειτουργία βαλβίδας διακοπής, διότι σε περίπτωση 
ατυχήματος θα πρέπει σαφώς να διακόπτεται η ροή αερίου από τη δεξαμενή.



PE402.734v02-00 16/17 AD\721755EL.doc

EL

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα VI – παράγραφος 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Τα κατασκευαστικά στοιχεία 
υδρογόνου από τα οποία θα μπορούσε να 
διαρρεύσει υδρογόνο στο θάλαμο των 
επιβατών ή των αποσκευών ή σε άλλο μη 
εξαεριζόμενο θάλαμο πρέπει να 
περικλείονται από αεροστεγές περίβλημα ή 
από ισοδύναμη λύση, όπως ορίζεται στην 
εκτελεστική νομοθεσία.

13. Τα κατασκευαστικά στοιχεία 
υδρογόνου από τα οποία θα μπορούσε να 
διαρρεύσει υδρογόνο στο θάλαμο των 
επιβατών ή των αποσκευών ή σε άλλο μη 
εξαεριζόμενο θάλαμο πρέπει να 
περικλείονται από αεροστεγές περίβλημα ή 
από ισοδύναμη λύση.

Αιτιολόγηση

Η μνεία αυτή δεν υπάρχει σε κανένα άλλο σημείο στο παράρτημα VI, και είναι λογικό διότι το 
άρθρο 12(1)(δ) ορίζει ότι θα εγκριθούν "μέτρα" για όλο το παράρτημα VI. Έπειτα, ο όρος 
"εκτελεστική νομοθεσία" εμφανίζεται εδώ ενώ σε όλα τα άλλα σημεία ο όρος που 
χρησιμοποιείται είναι "μέτρα εφαρμογής".

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα VII – παράγραφος 7 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 4 σημείο 
62, προστίθεται στον πίνακα η ακόλουθη 
νέα γραμμή:

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 5, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο 58α:

Αιτιολόγηση

Το σημείο 7 του παραρτήματος VII περιέχει εσφαλμένη παραπομπή στο "Παράρτημα XI, 
Προσάρτημα 4". Η ορθή παραπομπή είναι στο προσάρτημα 5 το οποίο, στην οδηγία 
2007/46/ΕΚ, αφορά τους κινητούς γερανούς.



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

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας IMCO

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
25.10.2007

Συντάκτης γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Vladimír Remek
22.11.2007

Εξέταση στην επιτροπή 28.2.2008 7.4.2008

Ημερομηνία έγκρισης 6.5.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

47
0
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert 
Glante, András Gyürk, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, 
Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner 
Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, 
Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert 
Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres 
Tarand, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Νικόλαος 
Βακάλης, Άννυ Ποδηματά, Атанас Папаризов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, 
Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, John Purvis, Bernhard Rapkay, 
Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Strož


	721755el.doc

