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Τροπολογία 10
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στην τελική έκθεση της ομάδας 
υψηλού επιπέδου CARS 21, αναφέρεται 
ότι ό προσπάθειες με στόχο την 
περαιτέρω διεθνή εναρμόνιση των 
κανονισμών για τα οχήματα με κινητήρα 
θα πρέπει να συνεχισθούν, στο κατάλληλο 
επίπεδο, ώστε να καλυφθούν οι κύριες 
αγορές οχημάτων και να επεκταθεί η 
εναρμόνιση σε τομείς που δεν 
καλύπτονται ακόμη, ιδίως στο πλαίσιο 
των συμφωνιών του 1958 και του 1998 
της Οικονομικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη, του ΟΗΕ (UNECE). Σύμφωνα 
με αυτή τη σύσταση, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει 
την ανάπτυξη διεθνώς εναρμονισμένων 
απαιτήσεων για τα μηχανοκίνητα 
οχήματα υπό την αιγίδα της UNECE. 
Ειδικότερα, εάν εγκριθεί Παγκόσμιος 
Τεχνικός Κανονισμός (GTR) για τα 
οχήματα υδρογόνου και κυψέλης 
καυσίμου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει τη δυνατότητα προσαρμογής 
των απαιτήσεων του κανονισμού της 
προς εκείνες του GTR.
1 

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

Or. en
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Τροπολογία 11
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
ως μεταβατικό καύσιμο μείγματα 
υδρογόνου, ώστε να διευκολυνθεί η 
καθιέρωση των υδρογονοκίνητων 
οχημάτων σε χώρες όπου υπάρχει καλή 
υποδομή φυσικού αερίου. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, για αυτόν τον λόγο, να ορίσει 
απαιτήσεις για τη χρήση μειγμάτων 
υδρογόνου και φυσικού 
αερίου/βιομεθανίου, ιδίως όσον αφορά 
μια αναλογία ανάμειξης υδρογόνου και 
φυσικού αερίου που θα λαμβάνει υπόψη 
την τεχνική εφαρμοσιμότητα και τα 
περιβαλλοντικά οφέλη.

Or. en

Τροπολογία 12
Wolfgang Bulfon

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Λόγω των χαρακτηριστικών του 
καυσίμου, τα υδρογονοκίνητα οχήματα 
ενδέχεται να απαιτούν ειδική αντιμετώπιση 
από τις υπηρεσίες διάσωσης. Για το λόγο 
αυτό, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
απαιτήσεις επισήμανσης των εν λόγω 
οχημάτων, ώστε να ενημερώνονται οι 
υπηρεσίες αυτές για το καύσιμο που
περιέχεται στο όχημα.

(11) Λόγω των χαρακτηριστικών του 
καυσίμου, τα υδρογονοκίνητα οχήματα 
ενδέχεται να απαιτούν ειδική αντιμετώπιση 
από τις υπηρεσίες διάσωσης. Για το λόγο 
αυτό, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
απαιτήσεις σαφούς και άμεσης 
αναγνώρισης των εν λόγω οχημάτων, 
ώστε να γνωρίζουν οι υπηρεσίες αυτές 
ποιο καύσιμο περιέχεται στο όχημα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η σαφής και άμεση αναγνώριση του συστήματος που χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός 
οχήματος είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ταχείας και αποτελεσματικής βοήθειας. Για 
την αναγνώριση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επικουρικά μέτρα όπως η "e-call" ή 
μια κεντρική βάση δεδομένων.

Τροπολογία 13
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Τα μικρά οχήματα καινοτόμου 
τεχνολογίας, που ορίζονται στην 
κοινοτική νομοθεσία έγκρισης τύπου ως 
οχήματα κατηγορίας L, πιστεύεται ότι θα 
μπορούσαν σύντομα να υιοθετήσουν το 
υδρογόνο ως καύσιμο. Αυτό οφείλεται στο 
ότι η εισαγωγή του υδρογόνου ως 
καυσίμου για τα οχήματα αυτά απαιτεί 
λιγότερη προσπάθεια, επειδή οι τεχνικές 
δυσκολίες και οι απαιτούμενες επενδύσεις 
δεν είναι τόσο πολλές όσο για τα 
επιβατηγά αυτοκίνητα. Κατά συνέπεια, 
θα πρέπει να περιληφθούν στον παρόντα 
κανονισμό τα οχήματα έγκρισης τύπου L
που κινούνται με υδρογόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μοτοσυκλέτες (οχήματα κατηγορίας L) μπορούν να υιοθετήσουν σύντομα το υδρογόνο ως 
καύσιμο. Είναι λοιπόν σημαντικό τα οχήματα αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του 
κοινοτικού κανονισμού για τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδρογόνο. Δεν χρειάζεται να γίνουν 
πολλές αλλαγές για να καλυφθούν οι ανάγκες των οχημάτων κατηγορίας L. Συνεπώς, η 
Επιτροπή πρέπει να διαμορφώσει απαιτήσεις για τις μοτοσικλέτες, που θα ενσωματωθούν στην 
οδηγία για τις μοτοσυκλέτες (2002/24/ΕΚ) και στην οδηγία για τις δεξαμενές καυσίμου 
(97/24/ΕΚ). 
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Τροπολογία 14
Anja Weisgerber

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 για την πρόωσή του·

Or. en

Τροπολογία 15
Wolfgang Bulfon

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - Παράγραφος 1 - σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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, μαζί με τη σαφή και 
άμεση αναγνώριση των οχημάτων από τις 
υπηρεσίες διάσωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα VI σημείο 15·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 12.
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Τροπολογία 16
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – σημείο β) - στοιχείο - 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 17
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα III -  σημείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Δοκιμή αντοχής: Σκοπός της δοκιμής 
αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά 
στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να 
εξασφαλίζουν αξιόπιστα συνεχή 
λειτουργία. Οι δοκιμές έγκεινται στη 
διενέργεια συγκεκριμένου αριθμού κύκλων 
δοκιμής για το κατασκευαστικό στοιχείο 
υδρογόνου κάτω από διάφορες
θερμοκρασίες και συνθήκες πίεσης. Ως
«κύκλος δοκιμής» νοείται η συνήθης 
λειτουργία (δηλ. ένα άνοιγμα και ένα 
κλείσιμο) του κατασκευαστικού στοιχείου 
υδρογόνου.

γ) Δοκιμή αντοχής: Σκοπός της δοκιμής 
αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά 
στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να 
εξασφαλίζουν αξιόπιστα συνεχή 
λειτουργία. Οι δοκιμές έγκεινται στη 
διενέργεια συγκεκριμένου αριθμού κύκλων 
δοκιμής για το κατασκευαστικό στοιχείο 
υδρογόνου κάτω από καθορισμένες
θερμοκρασίες και συνθήκες πίεσης. Ως
«κύκλος δοκιμής» νοείται η συνήθης 
λειτουργία (δηλ. ένα άνοιγμα και ένα 
κλείσιμο) του κατασκευαστικού στοιχείου 
υδρογόνου.

Or. en
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