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RÖVID INDOKOLÁS

Jelenleg korainak tűnhet szabályokat megfogalmazni a hidrogén meghajtású gépjárművek 
gyártásával kapcsolatban. Azonban pontosan azért helyénvaló és ésszerű előre létrehozni a 
szükséges keretet e téren, mivel az első ilyen gépjárművek mostanában jelennek meg. Bíztató 
továbbá, hogy ez a keretrendszer európai fogalom, amely lehetővé teszi hogy elsősorban e 
szabályokat tartsák tiszteletben a megjelenő technikai berendezések tekintetében, és nem a 
technikai berendezéseket kell feltétlenül feltüntetni a szabályokban, ami viszont gyakran 
problémákat szül, amikor az alkalmazás előtt álló fogalmakat egyetlen európai szintű szabály-
és rendelkezési rendszerbe kell foglalni. 

Ezért e megvilágításban a kezdeményezés kiemelkedően pozitív lépésnek tekinthető. Ezen e 
viszonylag új technológia gyakorlatba történő átültetése számos biztonsági kérdést vethet fel, 
ezért biztosítani kell, hogy a hidrogén rendszerek ugyanolyan fokú biztonságot nyújtsanak, 
mint a hagyományos meghajtású technológia. A hidrogén alkalmazása (amely nem 
energiaforrásnak, hanem sokat ígérő energiahordozónak tekinthető) a közúti járművek 
esetében kiemelkedően jótékony hatású a környezetre. Nem jön létre szénkibocsátást vagy 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás, és ezért a hidrogén meghajtású autók arányát növelni kell 
az utakon, nem kevésbé pedig elő kell mozdítani a közvélemény bizalmát ezen új technológia 
tekintetében. Továbbá jogi keretrendszerre van szükség e gépjárművek jóváhagyása terén, 
mivel jelenleg még nem létezik ilyen keretrendszer. Egyes vállalatok már létrehozták a 
hidrogén meghajtású gépjárművek prototípusait és bevezetik a piacra azokat (pl. kis számban 
üzemanyagcella meghajtású buszokat). Megjegyzendő továbbá, hogy jelentős aktivitás 
tapasztalható e téren az USA-ban, Japánban és Koreában. Ez azt jelenti, hogy az EU számára 
viszonylag megfelelő időzítésről beszélhetünk, – a versenyképesség megőrzése szempontjából 
– hogy a javasolt dokumentumot közzé tegye.

A már előterjesztett javaslatot viták sorozata előzte meg a Bizottság testületein belül és a 
résztvevők – főként a gyártók és a szakosodott létesítmények (különösen a TRL UK) – között.  
A szakértői Hidrogén Munkacsoport (amely vitái a javaslat alapját jelentik) a Bizottságon 
belül tevékenykedik. 2006. júniusában kérdőívet küldtek az előkészítő folyamatban résztvevő 
feleknek azzal a céllal, hogy vázolhassák véleményüket e kérdés kezelésének előnyben 
részesített módjairól. Ezen cselekvések eredményét 2006-ban és 2007 elején ismertették a 
tagállamokkal, és egyértelművé vált, hogy teljes körű hatásértékelésre van szükség a 
lehetséges megközelítések vonatkozásában. 

A kiválasztott megközelítés egy uniós szintű jogi szabályozás lett, a szubszidiaritás elvével 
összhangban, mivel a tervezett célkitűzéseket nem lehet teljesíteni az egyes tagállamok 
elszigetelt fellépésével. A rendeletre irányuló javaslat kizárólag az alapvető rendelkezéseket 
határozza meg az M és N kategóriás gépjárművek típusjóváhagyása tekintetében, a 
végrehajtási intézkedésekben található technikai meghatározások által. A rendelet célja 
továbbá a gépjárművek megóvása a hidrogén hatásaitól és felhasználása következményeitől. 
A rendelet betartása céljából hidrogén meghajtású gépjárműnek tekinthető bármely olyan 
gépjármű, amely hidrogént vagy hidrogén és természetes gáz keverékét használja fel. A 
„meghajtó rendszer” kifejezés a hidrogén belső égésű motorokban vagy üzemanyagcellákban 
történő használatára utal. Továbbá a rendelet meghatározza a gyártók kötelezettségeit, és a 
hidrogén alkotórészekkel kapcsolatos általános rendelkezéseket, amelyek a tartályokra és a 
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folyékony hidrogént tartalmazó tartályokra, valamint a sűrített gáz állapotú hidrogénre 
vonatkoznak. Továbbá foglalkozik a hidrogén alkotórészekkel és a gépjármű rendszerek 
üzembe helyezésével kapcsolatos általános követelményekkel. A rendelet természetesen 
magában foglal a rendelkezések, a végrehajtási intézkedések, a rendelet be nem tartásával 
összefüggő büntetések végrehajtásával kapcsolatban ütemterveket és hatálybalépésével 
kapcsolatos tudnivalókat.

A javaslat teljes mértékben összhangban van az EU fenntarthatósági stratégiájával. 

Az alábbi táblázat tájékoztatást nyújt e területnek a jövőre vonatkozó tervszámairól. 

Táblázat: A hidrogénüzemű gépjárművek bevezető díjai a 2017-2025 közti időszakban

Év Közutak a. terv:
Kiemelkedően magas 
politikai támogatás, 

gyors betanulás

Közutak b. terv: Magas 
politikai támogatás, gyors 

betanulás

Közutak c. terv: Szerény 
politikai támogatás, 
szerény betanulás

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%

Forrás: Az Európai Bizottság hatástértékelése (SEC(2007)1301), 33.o.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) M és N kategóriájú hidrogénüzemű 
járművek, ideértve a járművek 
ütközésvédelmét és elektronikus 
biztonságát,

(1) M és N kategóriájú hidrogénüzemű 
járművek;

Indokolás

A 12. cikk (2) fejezet b. pontja tartalmazza a törölt szöveget azon elemek közt, amelyek 
esetében a Bizottság végrehajtási intézkedéseket hozhat (ám nem kötelezett erre). Ezért a 
szöveg e részét törölni kell.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „hidrogénüzemű jármű”: olyan 
gépjármű, amely meghajtásához kizárólag
hidrogént vagy hidrogén-földgáz keveréket
használ üzemanyagként;

(1) „hidrogénüzemű jármű”: olyan 
gépjármű, amely hidrogént használ 
üzemanyagként meghajtási rendszerében;

Indokolás

A gépjárművek meghajtásához használt hidrogén szerencsésebb meghatározásával (hidrogén, 
hidrogén-földgáz keverék) kapcsolatos vitákat követően az új meghatározás egyszerűbb –
azokra a gépjárművekre utal, amelyek meghajtási rendszere a hidrogén bármely formáját 
használja. Lásd továbbá a 13. módosítást és indokolását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók igazolják, hogy minden 
olyan új hidrogénüzemű jármű, amelyet a 
Közösségben adtak el, vettek 

(1) A gyártók igazolják, hogy minden 
olyan új hidrogénüzemű jármű, amelyet a 
Közösségben adtak el, vettek 
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nyilvántartásba vagy hoztak működésbe, 
illetve minden olyan hidrogénrendszer és 
alkotórésze, amelyet a Közösségben adtak 
el vagy hoztak működésbe, e rendelettel 
összhangban típusjóváhagyásban részesült.

nyilvántartásba vagy hoztak működésbe, 
illetve minden olyan hidrogénrendszer és 
alkotórésze, amelyet a Közösségben adtak 
el vagy hoztak működésbe, e rendelettel és 
végrehajtási intézkedéseivel összhangban 
típusjóváhagyásban részesült.

Indokolás

A legyártott gépjárműveknek műszakilag nem csak e rendeletnek, hanem természetesen még a 
„végrehajtási rendelet” követelményeinek is meg kell felelniük, amely részletesebb műszaki 
követelményeket határoz meg a gépjárművek és hidrogénrendszereik tekintetében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jármű típusjóváhagyása céljából a 
gyártó a hidrogénüzemű járművet olyan 
hidrogénrendszerekkel és alkotórészekkel 
látja el, amelyeket e rendelettel 
összhangban teszteltek és helyeztek 
üzembe.

(2) A jármű típusjóváhagyása céljából a 
gyártó a hidrogénüzemű járművet olyan 
hidrogénrendszerekkel és alkotórészekkel 
látja el, amelyeket e rendelettel és 
végrehajtási intézkedéseivel összhangban 
teszteltek és helyeztek üzembe.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alkotórészek és a rendszerek 
típusjóváhagyása céljából a gyártó 
gondoskodik róla, hogy a 
hidrogénrendszereket és alkotórészeiket e 
rendelettel összhangban teszteljék.

(3) Az alkotórészek és a rendszerek 
típusjóváhagyása céljából a gyártó 
gondoskodik róla, hogy a 
hidrogénrendszereket és alkotórészeiket e 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel
összhangban teszteljék.
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Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a hidrogénrendszer és 
alkotórészeik időszakos ellenőrzéséhez a 
jármű teljes üzemi élettartama során 
információkat bocsátanak rendelkezésre.

(5) A gyártók a hidrogénrendszer és 
alkotórészeik ellenőrzéséhez és 
karbantartásához a jármű teljes üzemi 
élettartama során a felhatalmazott 
ellenőrző szervek számára információkat 
bocsátanak rendelkezésre.

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás túlságosan általános. Az eredeti javaslat tartalmazza az 
„időszakos” kifejezést. Egyértelmű, hogy az információ mindig személyre szabott lesz.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
teljes üzemi élettartamuk során jól bírják a 
várható hőmérsékleti és 
nyomásviszonyokat,

d) a hidrogénrendszerek és alkotórészeik
várható teljes üzemi élettartamuk során jól 
bírják a várható hőmérsékleti és 
nyomásviszonyokat,

Indokolás

A hidrogén alkotórészek és rendszerek teljes élettartamát pontosabban kell meghatározni, 
ezért be kell iktatni a „várható” (teljes élettartam) kifejezést.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Biztosítani kell a tartály készítéséhez 
használt minden alapanyag 
tulajdonságainak és tűrőképességének 
részletes leírását, ideértve az anyag 
tesztelésének eredményeit is.

(3) A változtatás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Indokolás

A változtatás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikk (2) bekezdésében 
megállapított naptól kezdődően a nemzeti 
hatóságok a hidrogénmeghajtással 
kapcsolatos indokok alapján járművek, 
illetve hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
új típusaira megtagadják a közösségi vagy 
nemzeti típusjóváhagyás, illetve a 
közösségi vagy nemzeti alkatrész-
típusjóváhagyás odaítélését, amennyiben 
ezek nem felelnek meg az e rendeletben 
szereplő előírásoknak.

(1) A 15. cikk (2) bekezdésében 
megállapított naptól kezdődően a nemzeti 
hatóságok a hidrogénmeghajtással 
kapcsolatos indokok alapján járművek, 
illetve hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
új típusaira megtagadják a közösségi vagy 
nemzeti típusjóváhagyás, illetve a 
közösségi vagy nemzeti alkatrész-
típusjóváhagyás odaítélését, amennyiben 
ezek nem felelnek meg az e rendeletben és 
végrehajtási intézkedéseiben szereplő 
előírásoknak.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) [Nap, a hatálybalépéstől számított 36 
hónap]-tól/től kezdődően a nemzeti 
hatóságok hidrogénmeghajtással 
kapcsolatos indokok alapján olyan új 
járművek esetében, amelyek nem felelnek 
meg az e rendeletben szereplő előírásoknak 
a megfelelőségi bizonyítványokat a 
2007/46/EK irányelv 26. cikke 
alkalmazásában érvénytelennek tekintik, az 
ilyen járművek nyilvántartását, eladását és 
üzembe helyezését megtiltják, valamint 
megtiltják az olyan új hidrogénrendszerek 
és alkotórészeik eladását és üzembe 
helyezését, amelyek nem felelnek meg az e 
rendeletben meghatározott előírásoknak.

(2) [Nap, a hatálybalépéstől számított 36 
hónap]-tól/től kezdődően a nemzeti 
hatóságok hidrogénmeghajtással 
kapcsolatos indokok alapján olyan új 
járművek esetében, amelyek nem felelnek 
meg az e rendeletben és végrehajtási 
intézkedéseiben szereplő előírásoknak a 
megfelelőségi bizonyítványokat a 
2007/46/EK irányelv 26. cikke 
alkalmazásában érvénytelennek tekintik, az 
ilyen járművek nyilvántartását, eladását és 
üzembe helyezését megtiltják, valamint 
megtiltják az olyan új hidrogénrendszerek 
és alkotórészeik eladását és üzembe 
helyezését, amelyek nem felelnek meg az e 
rendeletben és végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott 
előírásoknak.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme 
nélkül és a 12. cikk (1) bekezdése szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
hatálybalépését követően a gyártó kérelme 
esetén a nemzeti hatóságok 
hidrogénmeghajtással kapcsolatos indokok 
alapján nem tagadhatják meg egy új 
járműtípus, új hidrogénrendszer vagy 
alkotórész közösségi vagy nemzeti 
típusjóváhagyásának odaítélését, egy új 

(3) E cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme 
nélkül és a 12. cikk (1) bekezdése szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
hatálybalépését követően a gyártó kérelme 
esetén a nemzeti hatóságok 
hidrogénmeghajtással kapcsolatos indokok 
alapján nem tagadhatják meg egy új 
járműtípus, új hidrogénrendszer vagy 
alkotórész közösségi vagy nemzeti 
típusjóváhagyásának odaítélését, egy új 
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jármű nyilvántartásba vételét, eladását 
vagy üzembe helyezését, vagy egy új 
hidrogénrendszer vagy alkotórész eladását 
vagy üzembe helyezését, amennyiben az 
érintett jármű, alkotórész vagy rendszer az 
e rendeletben megállapított előírásoknak 
megfelel.

jármű nyilvántartásba vételét, eladását 
vagy üzembe helyezését, vagy egy új 
hidrogénrendszer vagy alkotórész eladását 
vagy üzembe helyezését, amennyiben az 
érintett jármű, alkotórész vagy rendszer az 
e rendeletben és végrehajtási 
intézkedéseiben megállapított előírásoknak 
megfelel.

Indokolás

A „végrehajtási intézkedésekre” való utalást ugyanazon, a 4. cikk (1) bekezdése tartalmazta 
elv alapján került a szövegbe. Az „EK típusjóváhagyásra” való utalás annak érdekében került 
a szövegbe, hogy a szöveg a megelőző bekezdésekkel összhangban legyen. Amennyiben 
hivatkozás történik egy új típusú gépjármű EK-típusjóváhagyására, annak ki kell terjednie az 
új típusú hidrogén alkotórész vagy rendszer EK-típusjóváhagyására.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban a következő 
végrehajtási intézkedéseket fogadja el:

A Bizottság a következő végrehajtási 
intézkedéseket fogadja el:

a) a hidrogénmeghajtás tekintetében a 
járművek, valamint a hidrogénrendszerek 
és alkotórészeik EK-típusjóváhagyására 
vonatkozó közigazgatási rendelkezések,

a) a hidrogénmeghajtás tekintetében a 
járművek, valamint a hidrogénrendszerek 
és alkotórészeik EK-típusjóváhagyására
vonatkozó közigazgatási rendelkezések,

b) a gyártók által rendelkezésre bocsátandó 
információk a típusjóváhagyás és a 4. cikk
(4) és (5) bekezdésében említett időszakos 
ellenőrzés céljából,

b) a gyártók által rendelkezésre bocsátandó 
információk a típusjóváhagyás és a 4. cikk
(4) és (5) bekezdésében említett időszakos 
ellenőrzés céljából,

c) a II–V. mellékletben előírt tesztelési 
eljárások részletes szabályai,

c) a II–V. mellékletben előírt tesztelési 
eljárások részletes szabályai,

d) a VI. mellékletben szereplő 
hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
részletes szabályai,

d) a VI. mellékletben szereplő 
hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
részletes szabályai,

e) a hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
biztonságos és megbízható működéséhez 

e) a hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
biztonságos és megbízható működéséhez 
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szükséges követelmények az 5. cikk 
szerint.

szükséges követelmények az 5. cikk 
szerint.

A fenti, az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 2007/46/EK rendelet 40. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Indokolás

Erre a pontosításra azért volt szükség, mert a végrehajtási intézkedéseket a 2007/46/EK 
keretirányelv (amely a gépjárművek típusjóváhagyásának alapdokumentuma) értelmében kell 
elfogadni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban a következő 
végrehajtási intézkedéseket fogadja el:

A Bizottság a következő végrehajtási 
intézkedéseket fogadhatja el:

a) a 8. cikk (4) bekezdésének és a 9. cikk
(2) bekezdésének alkalmazásához 
szükséges különleges műszaki előírások,

a) a 8. cikk (4) bekezdésének és a 9. cikk
(2) bekezdésének alkalmazásához 
szükséges különleges műszaki előírások,

b) az előírások részletes leírása a 
következők bármelyikére vonatkozóan:

b) az előírások részletes leírása a 
következők bármelyikére vonatkozóan:

– hidrogén vagy hidrogén–természetes 
gáz/biometán keverékének használata;

- a hidrogén tárolásának és 
felhasználásának új formái,

- a hidrogén tárolásának és 
felhasználásának új formái,

- a jármű ütközésvédelme, - a jármű ütközésvédelme a hidrogén 
alkotórészek és-rendszerek integritása 
tekintetében;

- integrált rendszerbiztonsági előírások, 
amelyek kitérnek legalább a szivárgás 

- integrált rendszerbiztonsági előírások, 
amelyek kitérnek legalább a szivárgás 
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érzékelésére és az öblítőgázzal kapcsolatos 
előírásokra,

érzékelésére és az öblítőgázzal kapcsolatos 
előírásokra,

- elektromos szigetelés és elektronikus 
biztonság,

- elektromos szigetelés és elektronikus 
biztonság,

- a jármű osztályozása;

c) e rendelet alkalmazásához szükséges 
egyéb intézkedések.

c) e rendelet alkalmazásához szükséges 
egyéb intézkedések.

A fenti, az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 2007/46/EK rendelet 40. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Indokolás

Erre a pontosításra azért volt szükség, mert a végrehajtási intézkedéseket a 2007/46/EK 
keretirányelv (amely a gépjárművek típusjóváhagyásának alapdokumentuma) értelmében  kell 
elfogadni. Ez a módosítás a hidrogénnel vagy hidrogén-természetes gáz/biometán keverékkel 
kapcsolatos egyedi követelményt helyezi a szövegbe, amelyet a 3. cikk (1) bekezdéséből 
eltávolítottak, mivel logikusabb ezt a pontosítást itt – a végrehajtási rendelkezésekben –
megtenni. Ugyanez vonatkozik a hidrogén alkotórészek és rendszerek integritására való 
utalás szövegbe helyezésére, a hatások kivédése tekintetében. A hidrogén alkotórészekkel 
üzemelő gépjárművek osztályozása azonosításuk fontos eleme.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek a gyártók általi 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket, 
és meghozzák a szankciók végrehajtása 
érdekében szükséges valamennyi 

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet és végrehajtó intézkedései
rendelkezéseinek a gyártók általi 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket, 
és meghozzák a szankciók végrehajtása 
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intézkedést. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok 
ezekről a rendelkezésekről legkésőbb [nap, 
e rendelet hatálybalépését követően18
hónappal], valamint a rendelkezéseket 
érintő valamennyi későbbi módosításról 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

érdekében szükséges valamennyi 
intézkedést. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok 
ezekről a rendelkezésekről legkésőbb [nap, 
e rendelet hatálybalépését követően 
huszonnégy hónappal], valamint a 
rendelkezéseket érintő valamennyi későbbi 
módosításról haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot.

Indokolás

„Végrehajtási intézkedések” – Lásd a 3. módosítás indokolását. Az időszak 24 hónapra 
történő kibővítése tekintetében: a nemzeti jogalkotási folyamatok következtében előfordulhat, 
hogy a 18 hónap túlságosan rövid idő egy ország számára ahhoz, hogy a Bizottságot értesítse 
az általa elfogadott büntető rendelkezésekről.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő alkotórészek igényelnek 
típusjóváhagyást:

Amennyiben alkalmazásra kerülnek, a
következő alkotórészek igényelnek 
típusjóváhagyást:

Indokolás

Ez pontosabbá és egyértelműbbé teszi a szöveget.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – a cím – 10a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a) hidrogénszivárgást érzékelő 
szenzorok.

Indokolás

A szenzorok értelemszerűen e csoporthoz tartoznak.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – b cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) sűrített (gáz halmazállapotú) hidrogén
használatára készült alkotórészek:

b) sűrített (gáz halmazállapotú) hidrogén
3,0 MPa névleges munkanyomásnál 
nagyobb nyomásán történő használatra
készült alkotórészek:

Indokolás

Ésszerű az alkotórészek típusjóváhagyási kötelezettségét kizárólag a a 3.0 MPa-nál 
magasabb nyomáson, sűrített (gáztartalmú) hidrogént felhasználó alkotórészekre korlátozni, 
mert ezáltal elkerülhetők a félreértések az alacsony nyomásnak kitett alkotórészek 
jóváhagyása terén, amely jóváhagyása szükségtelenül bonyolítaná a jóváhagyási folyamatot, 
(illetve amelyek a folyékony hidrogén alkotórészeire vonatkozó a) pont alá tartoznak).

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – b cím – 15a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a) hidrogénszivárgást érzékelő 
szenzorok.

Indokolás

A szenzorok értelemszerűen e csoporthoz tartoznak.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A maximális feltöltési szint tesztelése: a 
teszt célja annak biztosítása, hogy a 
feltöltés során a hidrogén szintjének 
hatására a nyomáscsökkentő berendezések 

c) A maximális feltöltési szint tesztelése: a 
teszt célja annak biztosítása, hogy a
rendszer, amely kiküszöböli a tartály 
túltöltését, megfelelően működik, valamint 
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sosem nyílnak ki. hogy a feltöltés során a hidrogén szintjének 
hatására a nyomáscsökkentő berendezések 
sosem nyílnak ki.

Indokolás

Ez a módosítás alapvető pontosítás azzal kapcsolatban, hogy legfőképp a túltöltést 
megakadályozó rendszer megfelelő működése a fontos – a töltés alkalmával a hidrogén szintje 
miatt kizárólag akkor nem nyílhatnak ki a nyomáscsökkentő berendezések, ha a túltöltést 
megakadályozó rendszer megfelelően működik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
VI melléklet – 6a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Baleset esetén egy automatikus 
zárszelep megakadályozza a gázszivárgást 
a tartályból.

Indokolás

Egy automatikusan záródó szelepet kell alkalmazni e téren, mert baleset esetén a tartályból 
történő gázszivárgást meg kell szüntetni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
VI melléklet – 13 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Azokat az alkotórészeket, amelyek az 
utas- vagy csomagtérbe vagy más nem 
szellőző térbe hidrogént szivárogtathatnak, 
gázbiztos burkolattal vagy hasonló 
megoldással kell ellátni a végrehajtási 
jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően.

(13) Azokat az alkotórészeket, amelyek az 
utas- vagy csomagtérbe vagy más nem 
szellőző térbe hidrogént szivárogtathatnak, 
gázbiztos burkolattal vagy hasonló 
megoldással kell ellátni.

Indokolás
Ez az utalás nem jelenik meg a VI. melléklet többi pontjában. Ez logikus, mert a 12. cikk (1) 
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bekezdésének d) pontja kimondja, hogy „intézkedéseket” kell elfogadni a teljes VI: melléklet 
tekintetében. Másodsorban a „végrehajtási jogszabályok” kifejezése jelenik meg itt, míg 
mindenhol másutt az „intézkedések” kifejezés szerepel.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
VII melléklet – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A XI. melléklet 4. függelékének 62. 
pontjában a táblázat a következő új sorral
egészül ki:

A XI. melléklet 5. függelékében a táblázat 
a következő 58a. ponttal egészül ki:

Indokolás

A VII. melléklet 7. pontjában helytelen utalás található a XI. melléklet 4. függelékére. A helyes 
utalás az 5. függelék, amely a 2007/46/EK irányelv szerint a mobil szifonokra vonatkozik.
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