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ĪSS PAMATOJUMS

Pašreiz varētu šķist pāragri izstrādāt noteikumus par ar ūdeņradi darbināmu mehānisko 
transportlīdzekļu būvi. Tomēr, ņemot vērā pirmo šāda tipa transportlīdzekļu parādīšanos, būtu 
pilnīgi pareizi un lietderīgi iepriekš nodrošināt koncepciju šī jautājumu risināšanai.
Pamudinoši ir arī tas, ka šī sistēma sākotnēji bija Eiropas mēroga koncepcija, kura ļāva 
attiecīgos nosacījumus attiecināt uz topošo tehnisko aprīkojumu, nevis otrādi, kas parasti ir 
problemātiski gadījumos, kad iepriekšējās koncepcijas jāiekļauj kādos Eiropas mēroga 
noteikumos vai regulējumā.

Tāpēc no šī viedokļa šī iniciatīva ir vērtējama ļoti pozitīvi. Tā kā, izmantojot šo salīdzinoši 
jauno tehnoloģiju praksē, varētu rasties dažādas ar drošību saistītas problēmas, ir jānodrošina, 
lai ūdeņraža sistēmas būtu tikpat drošas kā tradicionālās dzinējtehnoloģijas. Ūdeņraža (to 
neuzskata par enerģijas avotu, bet perspektīvu enerģijas nesēju) izmantošana sauszemes 
transportlīdzekļu degvielai ir videi draudzīgs risinājums. Šāds transportlīdzeklis nerada ne 
oglekļa, ne siltumnīcefekta gāzu emisiju, tāpēc jāpalielina ar ūdeņradi darbināmu 
transportlīdzekļu skaits uz ceļiem un jāstiprina sabiedrības uzticība šai jaunajai tehnoloģijai.
Turklāt jānodrošina arī tiesiskais regulējums šādus transportlīdzekļu apstiprināšanai, jo 
patlaban šāda regulējuma nav. Daži uzņēmumi jau ražo prototipa transportlīdzekļus, kas 
izmanto ūdeņraža degvielu, un laiž tos tirgū (piemēram, daži kurināmā elementu sistēmas 
autobusi). Jāņem arī vērā, ka vērienīgu darbību šajā jomā plānots uzsākt Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Japānā un Korejā, kas nozīmē, ka no konkurences uzturēšanas viedokļa 
patlaban joprojām ir salīdzinoši labs laiks, lai Eiropas Savienība nāktu klajā ar dokumenta 
priekšlikumu.

Iesniegtais priekšlikums tika izskatīts vairākās tehniskās diskusijās Komisijas dienestos un 
starp ieinteresētajām pusēm — galvenokārt ražotājiem un specializētajām pētniecības 
iestādēm (īpaši Apvienotās Karalistes uzņēmumu TRL Ltd.). Eksperts — darba grupa 
ūdeņraža jomā (šīs grupas diskusijas ir šī priekšlikuma pamatā) — aktīvi darbojas Komisijā.
2006. gada jūnijā iesaistītajām personām nosūtīja aptauju par iespējamiem vēlamajiem 
risinājumiem. 2006. gadā un 2007. gada sākumā dalībvalstis iepazīstināja ar šīs aptaujas 
rezultātiem, un kļuva skaidrs, ka jāveic komplekss iespējamo pieeju ietekmes novērtējums.

Izvēlētā pieeja bija ES tiesiskais regulējums atbilstoši subsidiaritātes principam, jo attiecīgos 
mērķus nav iespējams sasniegt, dalībvalstīm darbojoties atsevišķi. Regulas priekšlikumā 
izklāstīti tikai pamatnoteikumi M un N kategorijas transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam, un 
tehniskās specifikācijas ir noteiktas īstenošanas pasākumos. Šīs regulas mērķis ir arī pasargāt 
transportlīdzekļus no ūdeņraža ietekmes un izmantošanas sekām. Šajā regulā ar ūdeņradi 
darbināms transportlīdzeklis ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, kas transportlīdzekļa 
darbināšanai kā degvielu izmanto tīru ūdeņradi vai ūdeņraža un dabasgāzes maisījumu.
Dzinējsistēma attiecas uz ūdeņraža izmantošanu iekšdedzes dzinējam vai kā degvielu 
kurināmā elementiem dzinēja sistēmā. Turklāt šajā regulā minēti arī ražotāju pienākumi un 
vispārējas prasības attiecībā uz ūdeņraža komponentiem, arī tvertnēm un šķidrā ūdeņraža 
tilpnēm, kā arī uz ūdeņradi saspiestas gāzes formā. Tajā minētas arī vispārējas prasības 
attiecībā uz ūdeņraža komponentu un transportlīdzekļu sistēmu uzstādīšanu. Šajā regulā, kā 
ierasts, noteikti arī piemērošanas termiņi, īstenošanas pasākumi, sodi, ko piemēro šīs regulas 
noteikumu pārkāpuma gadījumā, un informācija par tās stāšanos spēkā.
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Priekšlikums pilnībā atbilst Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem.

Tabulā, kas ir turpmāk tekstā, sniegta nākotnes perspektīva šajā jomā.

Tabula. Sākotnējie rādītāji ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem 2017.–
2025. gadā

Gads HyWays scenārijs A:
Ļoti spēcīgs politikas 
atbalsts, ātra apguve

HyWays scenārijs B:
Spēcīgs politikas atbalsts, 

ātra apguve

HyWays scenārijs C:
Neliels politikas atbalsts, 

vidējs apguves temps

2017. gads 1,0 % 0,2 % 0,006 %

2018. gads 1,5 % 0,4 % 0,02 %

2019. gads 2,3 % 0,7 % 0,04 %

2020. gads 3,2 % 1,2 % 0,1 %

2021. gads 4,4 % 1,7 % 0,1 %

2022. gads 5,7 % 2,4 % 0,2 %

2023. gads 7,3 % 3,2 % 0,4 %

2024. gads 9,1 % 4,1 % 0,6 %

2025. gads 11,2 % 5,1 % 0,8 %

Avots: Eiropas Komisijas ietekmes novērtējums (SEC(2007)1301), 33. lpp.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) M un N kategorijas transportlīdzekļiem, (1) M un N kategorijas transportlīdzekļiem, 
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kas darbināmi ar ūdeņradi, tostarp šādu 
transportlīdzekļu triecienaizsardzību un 
elektrisko drošību;

kas darbināmi ar ūdeņradi;

Pamatojums

12. panta 2. punkta b) apakšpunktā iekļauts svītrotais teksts, tostarp elementi, kuriem 
Komisija var noteikt īstenošanas pasākumus, taču tai tas nav jādara obligāti. Tādēļ šī teksta 
daļa jāsvītro.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „ar ūdeņradi darbināms 
transportlīdzeklis” ir jebkurš mehānisks 
transportlīdzeklis, kas transportlīdzekļa 
darbināšanai kā degvielu izmanto tīru
ūdeņradi vai ūdeņraža un dabasgāzes 
maisījumu;

(1) „ar ūdeņradi darbināms 
transportlīdzeklis” ir jebkurš mehānisks 
transportlīdzeklis, kura dzinējsistēmā kā 
degvielu izmanto ūdeņradi;

Pamatojums

Ņemot vērā diskusijas par to, vai būtu jāmeklē labāka definīcija ūdeņraža izmantošanai 
dzinējos (runa ir par tīru ūdeņradi vai ūdeņraža un dabasgāzes maisījumu), jaunā definīcija 
ir vienkāršota — tā attiecas uz transportlīdzekļiem, kuru dzinējsistēmās izmanto jebkāda 
veida ūdeņradi. Sk. arī 13. grozījumu un tā pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotājiem jāpierāda, ka visi jaunie 
ūdeņraža transportlīdzekļi, ko pārdod,
reģistrē vai laiž ekspluatācijā Kopienā, un 
visi ūdeņraža komponenti vai ūdeņraža 
sistēmas, ko pārdod vai laiž ekspluatācijā 
Kopienā, ir saņēmuši tipa apstiprinājumu 
saskaņā ar šo regulu.

1. Ražotājiem jāpierāda, ka visi jaunie 
ūdeņraža transportlīdzekļi, ko pārdod, 
reģistrē vai laiž ekspluatācijā Kopienā, un 
visi ūdeņraža komponenti vai ūdeņraža 
sistēmas, ko pārdod vai laiž ekspluatācijā 
Kopienā, ir saņēmuši tipa apstiprinājumu 
saskaņā ar šo regulu un tās īstenošanas 
pasākumiem.
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Pamatojums

Gatavajiem transportlīdzekļiem tehniski jāatbilst ne tikai šīs regulas noteikumiem, bet arī, 
protams, šīs regulas „īstenošanas regulas” prasībām, kurās būs detalizētākas tehniskās 
prasības transportlīdzekļiem un to ūdeņraža sistēmām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma 
vajadzībām ražotāji ar ūdeņradi
darbināmus transportlīdzekļus aprīko ar 
ūdeņraža komponentiem un sistēmām, kas 
testētas un uzstādītas saskaņā ar šo regulu.

2. Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma 
vajadzībām ražotāji ar ūdeņradi 
darbināmus transportlīdzekļus aprīko ar 
ūdeņraža komponentiem un sistēmām, kas 
testētas un uzstādītas saskaņā ar šo regulu 
un tās īstenošanas pasākumiem.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komponentu un sistēmu tipa 
apstiprinājuma vajadzībām ražotāji 
nodrošina, ka ūdeņraža komponenti un 
sistēmas ir testētas saskaņā ar šo regulu.

3. Komponentu un sistēmu tipa 
apstiprinājuma vajadzībām ražotāji 
nodrošina, ka ūdeņraža komponenti un 
sistēmas ir testētas saskaņā ar šo regulu un 
tās īstenošanas pasākumiem.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ražotāji visu transportlīdzekļa 
ekspluatācijas laiku nodrošina informāciju 
ūdeņraža sistēmu un komponentu 
periodiskas pārbaudes vajadzībām.

5. Ražotāji visu transportlīdzekļa 
ekspluatācijas laiku pilnvarotajām 
pārbaudes iestādēm nodrošina informāciju 
ūdeņraža sistēmu un komponentu 
pārbaudes un uzturēšanas vajadzībām.

Pamatojums

Sākotnējais formulējums ir pārāk vispārīgs. Tajā izmantots vārds „periodiskas”. Informācija, 
protams, vienmēr būs specifiska, sagatavota konkrētam saņēmējam.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ūdeņraža komponenti un sistēmas iztur 
paredzamās temperatūras un spiedienu to 
ekspluatācijas laikā;

(d) ūdeņraža komponenti un sistēmas iztur 
paredzamās temperatūras un spiedienu to 
paredzamajā ekspluatācijas laikā;

Pamatojums

Ūdeņraža komponentu un sistēmu ekspluatācijas laiks jāprecizē, pievienojot vārdu 
„paredzamajā”.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ir jāsniedz sīks apraksts par visu galveno 
materiālu īpašībām un pielaidēm, kas 
izmantotas tvertnes izstrādē, tostarp 
attiecīgajam materiālam veikto testu 
rezultātu apraksts.

3. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No dienas, kas noteikta 15. panta 2. daļā, 
valsts iestādes nepiešķir EK tipa 
apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu attiecībā uz jauniem 
transportlīdzekļu tipiem, pamatojoties uz 
to, ka transportlīdzekli darbina ar ūdeņradi, 
vai nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai 
valsts tipa apstiprinājumu komponentiem 
attiecībā uz jauniem ūdeņraža komponentu 
vai sistēmu tipiem, ja tie neatbilst šajā 
regulā izklāstītajām prasībām.

1. No dienas, kas noteikta 15. panta 2. daļā, 
valsts iestādes nepiešķir EK tipa 
apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu attiecībā uz jauniem 
transportlīdzekļu tipiem, pamatojoties uz 
to, ka transportlīdzekli darbina ar ūdeņradi, 
vai nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai 
valsts tipa apstiprinājumu komponentiem 
attiecībā uz jauniem ūdeņraža komponentu 
vai sistēmu tipiem, ja tie neatbilst šajā 
regulā izklāstītajām prasībām un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot no [datums, 36 mēneši no spēkā 
stāšanās dienas] valsts iestādes, 
pamatojoties uz to, ka transportlīdzekli 
darbina ar ūdeņradi, attiecībā uz jauniem 
transportlīdzekļiem, kuri neatbilst šajā 
regulā izklāstītajām prasībām, uzskata, ka 
atbilstības sertifikāti vairs nav derīgi 
Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem, 
un aizliedz reģistrēt, pārdot un laist 
ekspluatācijā šādus transportlīdzekļus un 
attiecībā uz jauniem ūdeņraža 
komponentiem vai sistēmām, kuras 

2. Sākot no [datums, 36 mēneši no spēkā 
stāšanās dienas] valsts iestādes, 
pamatojoties uz to, ka transportlīdzekli 
darbina ar ūdeņradi, attiecībā uz jauniem 
transportlīdzekļiem, kuri neatbilst šajā 
regulā izklāstītajām prasībām un tās 
īstenošanas pasākumiem, uzskata, ka 
atbilstības sertifikāti vairs nav derīgi 
Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem, 
un aizliedz reģistrēt, pārdot un laist 
ekspluatācijā šādus transportlīdzekļus un 
attiecībā uz jauniem ūdeņraža 
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neatbilst šajā regulā izklāstītajām prasībām, 
— aizliedz to pārdošanu un laišanu 
ekspluatācijā.

komponentiem vai sistēmām, kuras 
neatbilst šajā regulā izklāstītajām prasībām 
un tās īstenošanas pasākumiem, —
aizliedz to pārdošanu un laišanu 
ekspluatācijā.

Pamatojums

Skatīt 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neierobežojot šā panta 1. un 2. punktu 
un pēc tam, kad stājušies spēkā saskaņā ar 
12. panta 1. punktu noteiktie īstenošanas 
pasākumi, ja ražotājs to pieprasa, 
dalībvalstu iestādes ar darbināšanu ar 
ūdeņradi saistītu iemeslu dēļ nedrīkst 
atteikties piešķirt transportlīdzekļa EK tipa 
apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu jaunam transportlīdzekļa 
tipam vai jaunam ūdeņraža komponenta vai 
sistēmas tipam, vai aizliegt reģistrēt, pārdot 
vai nodot ekspluatācijā jaunu ūdeņraža 
komponentu vai sistēmu, ja attiecīgais 
transportlīdzeklis, komponents vai sistēma 
atbilst šajā regulā noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

3. Neierobežojot šā panta 1. un 2. punktu 
un pēc tam, kad stājušies spēkā saskaņā ar 
12. panta 1. punktu noteiktie īstenošanas 
pasākumi, ja ražotājs to pieprasa, 
dalībvalstu iestādes ar darbināšanu ar 
ūdeņradi saistītu iemeslu dēļ nedrīkst 
atteikties piešķirt transportlīdzekļa EK tipa 
apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu jaunam transportlīdzekļa 
tipam vai transportlīdzekļa EK tipa 
apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu jaunam ūdeņraža 
komponenta vai sistēmas tipam, vai 
aizliegt reģistrēt, pārdot vai nodot 
ekspluatācijā jaunu ūdeņraža komponentu 
vai sistēmu, ja attiecīgais 
transportlīdzeklis, komponents vai sistēma 
atbilst šajā regulā noteiktajām tehniskajām 
prasībām un tās īstenošanas pasākumiem.

Pamatojums

Atsauce uz īstenošanas pasākumiem ir pievienota, pamatojoties uz to pašu principu kā  
attiecībā uz 4. panta 1. punktu. Atsauce uz EK tipa apstiprinājumu iekļauta, lai panāktu 
atbilstību iepriekšējiem punktiem — ja atsaucas uz EK tipa apstiprinājumu jaunam 
transportlīdzekļa tipam, tam jāattiecas arī uz transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu
jaunam ūdeņraža komponenta vai sistēmas tipam.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 
Direktīvas [2007/…/EK] 39. panta 
9. punktā noteikto kārtību pieņem šādus 
īstenošanas pasākumus:

a) administratīvos aktus attiecībā uz 
transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanu 
saistībā ar darbināšanu ar ūdeņradi, 
ūdeņraža komponentiem un sistēmām;

b) nosaka, kāda informācija 
ražotājiem jāsniedz tipa apstiprināšanas un 
periodiskas pārbaudes vajadzībām, kā 
minēts 4. panta 4. un 5. punktā;

c) sīki izstrādātus noteikumus II līdz 
V pielikumā aprakstītajām testa 
procedūrām;

d) sīki izstrādātus noteikumus 
ūdeņraža komponentiem un sistēmām, kas 
minēti VI pielikumā;

e) prasības drošai un uzticamai 
ūdeņraža komponentu un sistēmu darbībai 
atbilstīgi 5. pantam.

Komisija pieņem šādus īstenošanas 
pasākumus:

a) administratīvos aktus attiecībā uz 
transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanu 
saistībā ar darbināšanu ar ūdeņradi, 
ūdeņraža komponentiem un sistēmām;

b) nosaka, kāda informācija 
ražotājiem jāsniedz tipa apstiprināšanas un 
periodiskas pārbaudes vajadzībām, kā 
minēts 4. panta 4. un 5. punktā;

c) sīki izstrādātus noteikumus II līdz 
V pielikumā aprakstītajām testa 
procedūrām;

d) sīki izstrādātus noteikumus 
ūdeņraža komponentiem un sistēmām, kas 
minēti VI pielikumā;

e) prasības drošai un uzticamai 
ūdeņraža komponentu un sistēmu darbībai 
atbilstīgi 5. pantam.

Pasākumus, ar kuriem, papildinot šo 
regulu, groza tās nebūtiskus elementus, 
pieņem saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 
40. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Pamatojums

Paskaidrojums ir nepieciešams, jo īstenošanas pasākumi jāpieņem saskaņā ar Pamatdirektīvu 
2007/46/EK, kas ir pamatdokuments visu transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma piešķiršanai.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 
Direktīvas 2007/…/EK 39. panta 
9. punktā noteikto kārtību var pieņemt 
šādus īstenošanas pasākumus:

Komisija var pieņemt šādus īstenošanas 
pasākumus: 

a) īpašas tehniskās prasības 8. panta 
4. punkta un 9. panta 2. punkta 
piemērošanai;

a) īpašas tehniskās prasības 8. panta 
4. punkta un 9. panta 2. punkta 
piemērošanai;

b) specifikācijas attiecībā uz prasībām, kas 
attiecas uz

b) specifikācijas attiecībā uz prasībām, kas 
attiecas uz

– tīra ūdeņraža vai ūdeņraža un 
dabasgāzes/biometāna maisījuma 
izmantošanu,

– jauniem ūdeņraža glabāšanas vai 
lietošanas veidiem,

– jauniem ūdeņraža glabāšanas vai 
lietošanas veidiem,

– transportlīdzekļa triecienaizsardzību, – transportlīdzekļa triecienaizsardzību 
saistībā ar ūdeņraža komponentu un 
sistēmu integritāti,

– integrētām sistēmas drošības prasībām, 
kas obligāti ietver noplūdes kontroles 
sistēmu un prasības attiecībā uz tīru gāzi,

– integrētām sistēmas drošības prasībām, 
kas obligāti ietver noplūdes kontroles 
sistēmu un prasības attiecībā uz tīru gāzi,

– elektroizolāciju un elektrodrošību; – elektroizolāciju un elektrodrošību,

– transportlīdzekļu marķēšanu;

c) citus pasākumus, kas vajadzīgi šīs 
regulas piemērošanai.

c) citus pasākumus, kas vajadzīgi šīs 
regulas piemērošanai.

Šos pasākumus, ar kuriem paredzēts 
grozīt šīs regulas nebūtiskus elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 40. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Pamatojums

Paskaidrojums ir nepieciešams, jo īstenošanas pasākumi jāpieņem saskaņā ar 
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Pamatdirektīvu 2007/46/EK, kas ir pamatdokuments visu transportlīdzekļu tipa 
apstiprinājuma piešķiršanai. Ar šo grozījumu ievieš specifisko prasību attiecībā uz tīru 
ūdeņradi vai ūdeņraža un dabasgāzes/biometāna maisījumu, pārceļot to no 3. panta 
1. punkta, jo loģiskāk ir šo precizējumu iekļaut šeit — īstenošanas noteikumos. Tas pats 
attiecas arī uz atsauces pievienošanu attiecībā uz ūdeņraža komponentu un sistēmu integritāti 
saistībā ar transportlīdzekļa triecienaizsardzību. Marķēšana šeit minēta kā svarīga darbība 
ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu identificēšanai.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sodiem, ko piemēro ražotājiem šīs regulas 
noteikumu pārkāpuma gadījumā, un veic 
visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajiem 
sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un 
preventīviem. Ne vēlāk kā [datums, 
astoņpadsmit mēnešus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] dalībvalstis paziņo 
šos noteikumus Komisijai un bez 
kavēšanās paziņo tai par visiem to 
turpmākiem grozījumiem.

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sodiem, ko piemēro ražotājiem šīs regulas 
noteikumu un tās īstenošanas pasākumu
pārkāpuma gadījumā, un veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajiem sodiem 
jābūt efektīviem, samērīgiem un 
preventīviem. Ne vēlāk kā [datums, 
divdesmit četrus mēnešus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] dalībvalstis paziņo 
šos noteikumus Komisijai un bez 
kavēšanās paziņo tai par visiem to 
turpmākiem grozījumiem.

Pamatojums

Saistībā ar „īstenošanas pasākumiem" skatīt 3. grozījuma pamatojumu. Periods pagarināts 
uz 24 mēnešiem, ņemot vērā valstu juridiskās procedūras, kurās 18 mēnešu periods varētu būt 
par īsu, lai paziņotu Komisijai par pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz sankcijām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikuma ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tipa apstiprinājums jāsaņem turpmāk 
uzskaitītajiem ūdeņraža komponentiem.

Atbilstošos gadījumos tipa apstiprinājums 
jāsaņem turpmāk uzskaitītajiem ūdeņraža 
komponentiem.
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Pamatojums

Šis grozījums padara tekstu precīzāku un skaidrāku.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – a sadaļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) ūdeņraža noplūdes kontroles 
sensori.

Pamatojums

Sensori loģiski iederas šajā grupā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – b sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Komponenti, kas paredzēti saspiestā 
(gāzveida) ūdeņraža izmantošanai:

(b) Komponenti, kuri paredzēti saspiestā 
(gāzveida) ūdeņraža izmantošanai un kuru 
nominālais darba spiediens pārsniedz
3.0 MPa:

Pamatojums

Būtu pareizi noteikt tipa apstiprinājumu tikai tiem komponentiem, kuri paredzēti saspiestā 
(gāzveida) ūdeņraža izmantošanai un kuru nominālais darba spiediens pārsniedz 3.0 MPa, jo 
tādējādi varētu izvairīties no pārpratumiem, apstiprinot komponentus, kuri pakļauti zemākam 
spiedienam un kuru apstiprināšana nevajadzīgi sarežģītu apstiprināšanas kārtību (tie 
jāiekļauj (a) punktā, kas attiecas uz šķidro ūdeņradi).
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
I pielikums – b sadaļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) ūdeņraža noplūdes kontroles 
sensori.

Pamatojums

Sensori loģiski iederas šajā grupā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
II pielikums – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Maksimālā uzpildīšanas līmeņa tests.
Testa mērķis ir iegūt pierādījumus tam, ka 
ūdeņraža līmenis degvielas uzpildes 
procedūras laikā nekad neizraisa spiediena 
samazināšanas ierīču atvēršanos.

(c) Maksimālā uzpildīšanas līmeņa tests.
Testa mērķis ir iegūt pierādījumus tam, ka 
sistēma tvertnes pārpildīšanas novēršanai 
funkcionē pareizi un ka ūdeņraža līmenis 
degvielas uzpildes procedūras laikā nekad 
neizraisa spiediena samazināšanas ierīču 
atvēršanos.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina vispārīgu skaidrojumu par to, ka svarīgākais ir nodrošināt tās 
sistēmas atbilstošu funkcionēšanu, ar ko novērš tvertnes pārpildīšanu, jo tikai tad ūdeņraža 
līmenis degvielas uzpildes laikā neizraisīs spiediena samazināšanas ierīču atvēršanos.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
IV pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Avārijas situācijā automātiskais
slēgvārsts pārtrauc gāzes padevi no 
tvertnes.
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Pamatojums

Šajā punktā jāiekļauj „automātiskais slēgvārsts”, jo avārijas situācijā noteikti jānodrošina, 
ka tiek pārtraukta gāzes padeve no tvertnes.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
IV pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Ūdeņraža komponenti, kas varētu 
izraisīt ūdeņraža noplūdi pasažieru vai 
bagāžas nodalījumā vai citā neventilētā 
nodalījumā, ir gāzi necaurlaidīgā apvalkā 
vai līdzvērtīgā šķīdumā, kas minēts 
īstenošanas tiesību aktos.

13. Ūdeņraža komponenti, kas varētu 
izraisīt ūdeņraža noplūdi pasažieru vai 
bagāžas nodalījumā vai citā neventilētā 
nodalījumā, ir gāzi necaurlaidīgā apvalkā 
vai līdzvērtīgā šķīdumā.

Pamatojums
Šī atsauce neparādās nevienā citā VI pielikuma punktā; šis grozījums ir loģisks, jo 12. panta 
1. punkta d) apakšpunktā minēts, ka pasākumus pieņems visam VI pielikumam. Otrkārt, šeit 
parādās termins„īstenošanas tiesību aktos”, lai gan pārējā tekstā lietots termins „pasākumi".

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
VII pielikums – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas XI pielikuma 4. papildinājuma
62. punktā tabulai pievieno šādu jaunu 
rindu:

Direktīvas XI pielikuma 5. papildinājuma
tabulai pievieno šādu 58.a punktu:

Pamatojums

Direktīvas VII pielikuma 7. punktā ir nepareiza atsauce uz XI pielikuma 4. papildinājumu.
Pareizi būtu atsaukties uz 5. papildinājumu, kurš Direktīvā 2007/46/EK attiecas uz 
mobilajiem celtņiem.
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