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Amendamentul 10
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Raportul final al grupului la nivel 
înalt CARS 21 a afirmat că „acolo unde 
este necesar, ar trebui susținute eforturile 
pentru a intensifica armonizarea 
internațională a regulamentelor privind 
motoarele de vehicule, pentru a implica 
piețele importante de vehicule și pentru a 
extinde armonizarea la zone încă 
neacoperite, în special în cadrul 
Acordurilor CEE/ONU, atât cel din 1958, 
cât și cel din 1998”. Conform acestei 
recomandări, Comisia ar trebui să 
sprijine în continuare dezvoltarea 
cerințelor armonizate pe plan 
internațional pentru motoare de vehicule 
sub auspiciile CEE/ONU. În special, dacă 
se adoptă un regulament tehnic global 
(RTG) privind vehiculele pe bază de 
hidrogen și cele echipate cu pile de 
combustie, Comisia ar trebui să analizeze 
posibilitatea adaptării cerințelor acestui 
regulament la cele ale respectivului RTG.
1 

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

Or. en
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Amendamentul 11
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6b) Amestecurile de hidrogen ar putea fi 
utilizate drept combustibil de tranziție 
pentru a facilita introducerea vehiculelor 
pe bază de hidrogen în țările unde există o 
infrastructură bună de gaze naturale. 
Prin urmare, Comisia ar trebui să 
dezvolte cerințe pentru utilizarea 
amestecurilor de hidrogen și gaze 
naturale/biometan, în special utilizarea 
unui raport al concentrației de hidrogen 
și gaze naturale care ține cont de 
fezabilitatea tehnică și de beneficiile 
pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 12
Wolfgang Bulfon

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) Având în vedere caracteristicile 
combustibilului, vehiculele pe bază de 
hidrogen ar putea necesita un tratament 
specific din partea serviciilor de salvare. 
Prin urmare, este necesar să se stabilească 
cerințe de etichetare a vehiculelor în scopul 
de a informa aceste servicii cu privire la 
tipul de carburant prezent în rezervorul 
vehiculului.

(11) Având în vedere caracteristicile 
combustibilului, vehiculele pe bază de 
hidrogen ar putea necesita un tratament 
specific din partea serviciilor de salvare. 
Prin urmare, este necesar să se stabilească 
cerințe pentru identificarea clară și rapidă
a vehiculelor în scopul de a informa aceste 
servicii cu privire la tipul de carburant 
prezent în rezervorul vehiculului.

Or. de
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Justificare

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.     

Amendamentul 13
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(14b) Vehiculele mici inovatoare, 
desemnate vehicule din categoria L în 
legislația comunitară privind omologarea 
de tip, sunt considerate a fi printre 
primele ce au adoptat hidrogenul drept 
combustibil. Aceasta se datorează faptului 
că introducerea hidrogenului pentru 
aceste vehicule cere mai puțin efort, 
având în vedere că cerințele tehnice și 
nivelul de investiție cerut nu sunt atât de 
mari precum în cazul autovehiculelor 
obișnuite. Prin urmare, omologarea de tip 
a vehiculelor din categoria L ar trebui 
inclusă în acest regulament.

Or. en

Justificare

Motorcycles (L category vehicles) are early adopters of hydrogen as a fuel. Therefore it is 
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).
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Amendamentul 14
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) „vehicul propulsat pe bază de 
hidrogen” înseamnă orice motor care 
utilizează hidrogen pur sau un amestec de 
hidrogen și gaz natural sub formă de 
carburant în vederea propulsării 
vehiculului;

(1) „vehicul propulsat pe bază de 
hidrogen” înseamnă orice motor care 
utilizează hidrogen sub formă de carburant 
în vederea propulsării vehiculului;

Or. en

Amendamentul 15
Wolfgang Bulfon

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) normele detaliate privind componentele 
și sistemele pe bază de hidrogen prevăzute 
la anexa VI; 

(d) normele detaliate privind componentele 
și sistemele pe bază de hidrogen prevăzute 
la anexa VI, precum și identificarea clară 
și rapidă a vehiculelor pentru serviciile de 
salvare, prevăzute la anexa VI punctul 15;

Or. de

Justification

Siehe Begründung Änderungsantrag 1
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Amendamentul 16
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 2 – punctul b – liniuța 1 (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

- utilizarea hidrogenului pur sau a unui 
amestec de hidrogen și gaz natural/ 
biometan;

Or. en

Amendamentul 17
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa III – punctul c

Text propus de Comisie Amendament

(c) Încercare de anduranță: Scopul acestei 
încercări este acela de a demonstra că, 
componentele pe bază de hidrogen sunt 
capabile să funcționeze în mod fiabil și 
continuu. Încercarea constă în efectuarea 
unui număr specific de cicluri de teste pe 
componentele pe bază de hidrogen în 
condiții de temperatură și presiune diferite. 
Un ciclu de încercare înseamnă modul de 
funcționare normal (de exemplu, unul de 
deschidere și unul de închidere) al 
componentei pe bază de hidrogen.

(c) Încercare de anduranță: Scopul acestei 
încercări este acela de a demonstra că, 
componentele pe bază de hidrogen sunt 
capabile să funcționeze în mod fiabil și 
continuu. Încercarea constă în efectuarea 
unui număr specific de cicluri de teste pe 
componentele pe bază de hidrogen în 
condiții de temperatură și presiune 
specificate. Un ciclu de încercare înseamnă 
modul de funcționare normal (de exemplu, 
unul de deschidere și unul de închidere) al 
componentei pe bază de hidrogen.

Or. en
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