
AM\718240BG.doc PE404.740v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2007/0214(COD)

9.4.2008

ИЗМЕНЕНИЯ
10 - 17

Проектодоклад
Anja Weisgerber
(PE402.916v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно типовото одобрение на превозните средства, задвижвани 
с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО 

Предложение за регламент – акт за изменение
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))



PE404.740v01-00 2/8 AM\718240BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\718240BG.doc 3/8 PE404.740v01-00

BG

Изменение 10
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В окончателния доклад на 
Групата на високо равнище CARS 21 
се казва, че „не трябва да престават 
усилията за повишаване на 
международната хармонизация на 
разпоредбите относно моторните 
превозни средства, там, където това 
е целесъобразно, с оглед на 
включването на основните пазари на 
превозни средства и на 
разширяването на хармонизацията 
върху зони, които все още не са 
обхванати, по-специално нито в 
рамките на ИКЕ-ООН от 1958 г., 
нито в това от 1998 г.“ В 
съответствие с тази препоръка, 
Комисията следва да продължава да 
подкрепя развитието на 
международно хармонизирани 
изисквания за моторни превозни 
средства под покровителството на 
ИКЕ-ООН. Особено ако се приеме 
Глобална техническа разпоредба 
(ГТР) за превозни средства, 
задвижвани с водород и с горивна 
клетка, Комисията следва да обмисли
възможностите за приспособяване на 
изискванията на настоящия 
регламент към тези на ГТР.
1 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Or. en
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Изменение 11
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Водородни смеси биха могли да 
бъдат използвани като преходно 
гориво с цел да се улесни въвеждането 
на превозни средства, задвижвани с 
водород в страни, в които съществува 
добра инфраструктура по отношение 
на природния газ. Затова Комисията 
следва да разработи изисквания за 
употребата на смеси от водород и 
природен газ/биометан, по-специално 
с процентно съотношение на водород 
и газ, което отчита техническата 
осъществимост и предимствата за 
околната среда.

Or. en

Изменение 12
Wolfgang Bulfon

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Предвид характеристиките на 
използваното гориво, задвижваните с 
водород превозни средства могат да 
наложат прилагане на специални 
процедури от страна на спасителните 
служби. Ето защо е необходимо 
определянето на изисквания относно 
поставянето на означения върху
превозните средства, с цел информиране 
на тези служби за намиращото се в 
превозните средства гориво.

(11) Предвид характеристиките на 
използваното гориво, задвижваните с 
водород превозни средства могат да 
наложат прилагане на специални 
процедури от страна на спасителните 
служби. Ето защо е необходимо 
определянето на изисквания относно 
еднозначна и бързо разпознаваема
идентификация на превозните 
средства, с цел информиране на тези 
служби за намиращото се в превозните 
средства гориво.
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Обосновка

Für Rettungskräfte ist eine eindeutige und schnell erkennbare Identifikation des 
Antriebssystems eines Fahrzeuges unerlässlich für rasche und effiziente Hilfeleistung. 
Unterstützend bei der Identifikation können Maßnahmen wie "e call" oder eine zentrale 
Datenbank zum Einsatz kommen.     

Изменение 13
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Иновативни малки превозни 
средства, които съгласно 
законодателството на ЕС за типово 
одобрение се определят като превозни 
средства от категория L, се считат 
за първите, които използват водород 
като гориво. Причината за това е, че 
въвеждането на водорода за тези 
превозни средства е свързано с по-
малко усилия, тъй като 
техническите предизвикателства и 
размера на необходимите инвестиции 
не са толкова големи, както при 
моторните превозни средства. 
Типовото одобрение за задвижвани с 
водород превозни средства от 
категория L следва по тази причина 
да бъде включено в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Motorcycles (L category vehicles) are early adopters of hydrogen as a fuel. Therefore it is 
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essential that these vehicles are addressed as well by the development of EC regulation for 
hydrogen vehicles. There are not too many changes that would be required to cover the needs 
of L category vehicles. The Commission shall therefore develop requirements for the type 
approval of motorcycles that will be incorporated in the motorcycle directive (2002/24/EC) 
and the fuel tank directive (97/24/EC).

Изменение 14
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен 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 за задвижване на превозното 
средство;

Or. en

Изменение 15
Wolfgang Bulfon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) подробните правила относно 
монтажа на компонентите на 
водородното оборудване и водородните 
системи, предвидени в приложение VІ, 
както и еднозначната и бързо 
разпознаваема за спасителните 
служби идентификация на 
превозните средства съгласно 
приложение VІ, точка 15,

Or. de
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Обосновка

Siehe Begründung Änderungsantrag 1

Изменение 16
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 12 - параграф 2 - буква b - тире - 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 17
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение ІІІ - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Изпитване за издръжливост: Целта на 
това изпитване е да докаже, че 
компонентите на водородното 
оборудване могат да функционират 
безотказно без прекъсване. Изпитването 
се състои в подлагане на компонента на 
определен брой изпитвателни цикли при
различни стойности на температурата и 
налягането. Изпитвателен цикъл 
означава нормалното функциониране 
(тоест едно отваряне и едно затваряне) 
на компонента.

в) Изпитване за издръжливост: Целта на 
това изпитване е да докаже, че 
компонентите на водородното 
оборудване могат да функционират 
безотказно без прекъсване. Изпитването 
се състои в подлагане на компонента на 
определен брой изпитвателни цикли при 
точно определени стойности на 
температурата и налягането. 
Изпитвателен цикъл означава 
нормалното функциониране (тоест едно 
отваряне и едно затваряне) на 
компонента.

Or. en
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