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KORT BEGRUNDELSE

På nuværende tidspunkt kan det måske virke for tidligt at fastlægge regler for fremstilling af 
brintdrevne motorkøretøjer. Eftersom de første køretøjer af denne type er ved at dukke op på 
markedet, er det dog netop helt rigtigt og fornuftigt på forhånd at skabe den nødvendige 
ramme herfor. Det er samtidig positivt, at denne ramme kommer først som et fælleseuropæisk 
koncept, da dette gør det muligt at udvikle det tekniske udstyr i overensstemmelse med 
reglerne frem for at tilpasse reglerne til udstyret, hvilket ofte er et problem, når allerede 
indførte koncepter skal samles under ét fælleseuropæisk tag for regler og bestemmelser. 

Set ud fra dette synspunkt er initiativet derfor yderst positivt. Eftersom indførelsen af denne 
forholdsvis nye teknologi vil kunne skabe sikkerhedsmæssige problemer, må det sikres, at 
brintsystemer giver samme sikkerhedsniveau som konventionel fremdriftsteknologi. 
Anvendelse af brint (som ikke betragtes som en energikilde, men som en lovende 
energibærer) til vejkøretøjer er en meget positiv udvikling for miljøet. Der udledes hverken 
kulstof eller drivhusgasser, og antallet af brintdrevne biler på vejene bør derfor øges, ikke 
mindst ved at styrke borgernes tillid til denne nye teknologi. Desuden bør der skabes en 
lovramme for godkendelse af sådanne køretøjer, eftersom der ikke på nuværende tidspunkt 
eksisterer en sådan. Ngle virksomheder har allerede fremstillet prototyper på brintdrevne 
køretøjer og markedsfører dem endda (f.eks. et mindre antal brændselscelledrevne busser). 
Man bør også huske på, at der allerede gøres en betydelig indsats på dette område i USA, 
Japan og Korea, hvilket vil sige, at det stadig er et forholdsvis godt tidspunkt – set ud fra et 
konkurrencemæssigt synspunkt – for EU at forelægge forslaget på.

Inden forelæggelsen af forslaget fandt der en række tekniske drøftelser sted i Kommissionens 
organer og mellem de berørte parter, hovedsageligt fabrikanter og specialiserede 
forskningsinstitutter (navnlig TRL i Det Forenede Kongerige).   Ekspertarbejdsgruppen for 
brint (hvis drøftelser dannede grundlag for forslaget) arbejder i Kommissionens regi. I juni 
2006 blev der sendt et spørgeskema ud til de parter, der deltager i den forberedende proces, 
for at indhente deres udtalelse om, hvorledes de ønsker spørgsmålet behandlet. Resultatet af 
disse aktiviteter blev forelagt medlemsstaterne i 2006 og i starten af 2007, og det stod klart, at 
der var behov for en kompleks konsekvensanalyse af de mulige fremgangsmåder. 

Den valgte fremgangsmåde var lovregulering på EU-plan i tråd med subsidiaritetsprincippet, 
eftersom de ønskede mål ikke kan nås ved, at de enkelte medlemsstater handler hver for sig. 
Forslaget til forordning fastsætter kun grundlæggende bestemmelser for typegodkendelse af 
køretøjer i klasse M og N, idet de tekniske specifikationer vil blive fastsat i 
gennemførelsesforanstaltninger. Forordningen har også til formål at beskytte brintkøretøjer 
mod konsekvenserne af kollision. I forordningen forstås der ved et brintdrevet køretøj ethvert 
køretøj, der anvender ren brint eller en blanding af brint og naturgas. Ved fremdriftssystem 
forstås der enten brugen af brint i forbrændingsmotorer eller fremdrift ved hjælp af 
brændselsceller. Forordningen fastsætter desuden fabrikantens forpligtelser og de generelle 
forskrifter for brintdele, herunder beholdere samt tanke til flydende brint, og for komprimeret 
gasformigt brint. Den fastsætter desuden generelle forskrifter for montering af brintdele og -
systemer. Forordningen indeholder naturligvis også tidsplaner for anvendelsen af 
bestemmelser, gennemførelsesforanstaltninger, sanktioner for manglende overholdelse af 
forordningen samt nærmere bestemmelser vedrørende forordningens ikrafttræden.
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Forslaget er helt i overensstemmelse med EU's strategi for bæredygtig udvikling. 

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om fremtidsudsigterne på dette område: 

Tabel: Satser for indførelse af brintdrevne køretøjer for perioden 2017-2025

År "HyWays"-scenarie a: 
Særdeles stor politisk 
støtte, hurtig læring

"HyWays"-scenarie b: Stor 
politisk støtte, hurtig læring

"HyWays"-scenarie c: 
Moderat politisk støtte, 

moderat læring

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%

Kilde: Konsekvensanalyse udarbejdet af Kommissionen, SEK(2007)1301, s. 33.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) brintdrevne køretøjer i klasse M og N, 
herunder sådanne køretøjers 
kollisionsbeskyttelse og elektriske 
sikkerhed

1) brintdrevne køretøjer i klasse M og N

Or. xm

Begrundelse

Den her slettede tekst indgår i artikel 12, stk. 2, litra b ), blandt de elementer, for hvilke 
Kommissionen kan (men ikke skal) træffe gennemførelsesforanstaltninger. Denne del af 
teksten bør derfor slettes.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "Brintdrevet køretøj": ethvert 
motorkøretøj, der anvender ren brint eller 
en blanding af brint og naturgas som 
brændstof til fremdrift af køretøjet.

1. "Brintdrevet køretøj": ethvert 
motorkøretøj, der anvender brint som 
brændstof i sit fremdriftssystem.

Or. xm

Begrundelse

Efter drøftelserne af, hvorvidt man skulle forsøge at udarbejde en bedre definition af brint 
som drivmiddel (ren brint, blanding af brint og naturgas), er den nye definition af brintdrevne 
køretøjer enklere, da den definerer sådanne køretøjer som køretøjer, hvis fremdriftssystemer 
anvender brint i enhver form.  Se også ændringsforslag 13 og begrundelsen dertil.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanterne skal godtgøre, at alle nye 
brintdrevne køretøjer, der sælges, 
registreres eller ibrugtages i Fællesskabet, 
og alle brintdele eller brintsystemer, der 
sælges eller ibrugtages i Fællesskabet, er 
typegodkendt i henhold til denne 
forordning.

1. Fabrikanterne skal godtgøre, at alle nye 
brintdrevne køretøjer, der sælges,
registreres eller ibrugtages i Fællesskabet, 
og alle brintdele eller brintsystemer, der 
sælges eller ibrugtages i Fællesskabet, er 
typegodkendt i henhold til denne 
forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. xm

Begrundelse

De fremstillede køretøjer skal teknisk set ikke blot være i overensstemmelse med denne 
forordning, men naturligvis også med kravene i "gennemførelsesforordningen" til denne 
forordning, hvori de mere detaljerede tekniske krav til køretøjer og deres brintsystemer vil 
blive fastsat.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på typegodkendelse af 
køretøjer skal fabrikanterne forsyne 
brintdrevne køretøjer med brintdele og -
systemer, som er prøvet og monteret i 
henhold til denne forordning.

2. Med henblik på typegodkendelse af 
køretøjer skal fabrikanterne forsyne 
brintdrevne køretøjer med brintdele og -
systemer, som er prøvet og monteret i 
henhold til denne forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne heri.

Or. xm

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 3.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på typegodkendelse af dele 
og systemer skal fabrikanterne sikre, at 
brintdele og -systemer er prøvet i henhold 
til denne forordning.

3. Med henblik på typegodkendelse af dele 
og systemer skal fabrikanterne sikre, at 
brintdele og -systemer er prøvet i henhold 
til denne forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. xm

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 3.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanterne giver oplysninger om 
periodiske syn af brintsystemer og -dele, 
der skal foretages gennem køretøjets 
levetid.

5. Fabrikanterne giver oplysninger til 
autoriserede kontrolorganer om syn og 
vedligeholdelse af brintsystemer og -dele, 
der skal foretages gennem køretøjets 
levetid.

Or. xm

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd er for generel. Det oprindelige forslag indeholder ordet "periodiske". 
Oplysninger vil naturligvis altid være specifikke for den tilsigtede modtager.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) brintdele og -systemer kan modstå de 
temperaturer og tryk, der kan forventes i 
deres levetid

d) brintdele og -systemer kan modstå de 
temperaturer og tryk, der kan forventes i 
deres forventede levetid

Or. xm

Begrundelse

Levetiden for brintdele og -systemer bør defineres mere præcist ved at tilføje ordet 
"forventede" (levetid). 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der skal forelægges en detaljeret 
beskrivelse af alle de vigtigste egenskaber 
og tolerancer for de materialer, der er 
anvendt til fremstilling af beholderen, 
herunder resultater af prøvninger, som er 
foretaget af materialet.

3. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. xm

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med virkning fra den i artikel 15, andet 
afsnit, angivne dato skal de nationale 
myndigheder af grunde, der vedrører brint 
som drivmiddel, nægte at meddele EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for nye køretøjer eller for 
nye typer af brintdele eller -systemer, som 
ikke opfylder forskrifterne i denne 
forordning.

1. Med virkning fra den i artikel 15, andet 
afsnit, angivne dato skal de nationale 
myndigheder af grunde, der vedrører brint 
som drivmiddel, nægte at meddele EF-
typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for nye køretøjer eller for 
nye typer af brintdele eller -systemer, som 
ikke opfylder forskrifterne i denne 
forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. xm

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 3.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med virkning fra [dato, 36 måneder fra 
ikrafttrædelsesdatoen] skal de nationale 
myndigheder af grunde, der vedrører brint 
som drivmiddel, anse typeattester for nye 
køretøjer, som ikke opfylder forskrifterne i 
denne forordning, for at være ugyldige i 
henhold til artikel 26 i direktiv 2007/46/EF 
og skal forbyde registrering, salg og 
ibrugtagning af sådanne køretøjer og, for så 
vidt angår nye brintdele eller systemer, 
som ikke opfylder forskrifterne i denne 
forordning, forbyde salg og ibrugtagning 
heraf.

2. Med virkning fra [dato, 36 måneder fra 
ikrafttrædelsesdatoen] skal de nationale 
myndigheder af grunde, der vedrører brint 
som drivmiddel, anse typeattester for nye 
køretøjer, som ikke opfylder forskrifterne i 
denne forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
for at være ugyldige i henhold til artikel 26 
i direktiv 2007/46/EF og skal forbyde 
registrering, salg og ibrugtagning af 
sådanne køretøjer og, for så vidt angår nye 
brintdele eller systemer, som ikke opfylder 
forskrifterne i denne forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, 
forbyde salg og ibrugtagning heraf.
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Or. xm

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 3.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset denne artikels stk. 1 og 2 og med 
forbehold af ikrafttræden af de 
gennemførelsesforanstaltninger, der er 
vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 1, kan 
de nationale myndigheder ikke, såfremt en 
fabrikant anmoder herom, af grunde, der 
vedrører brint som drivmiddel, nægte at 
meddele EF-typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for en ny type køretøj 
eller en ny type brintdel eller -system, eller 
forbyde registrering, salg eller ibrugtagning 
af et nyt køretøj eller forbyde salg eller 
ibrugtagning af en ny brintdel eller et nyt 
brintsystem, hvis det pågældende køretøj, 
system eller den pågældende del opfylder 
forskrifterne i denne forordning.

3. Uanset denne artikels stk. 1 og 2 og med 
forbehold af ikrafttræden af de 
gennemførelsesforanstaltninger, der er 
vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 1, kan 
de nationale myndigheder ikke, såfremt en 
fabrikant anmoder herom, af grunde, der 
vedrører brint som drivmiddel, nægte at 
meddele EF-typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for en ny type køretøj 
eller EF-typegodkendelse eller national 
typegodkendelse for en ny type brintdel 
eller -system, eller forbyde registrering, 
salg eller ibrugtagning af et nyt køretøj 
eller forbyde salg eller ibrugtagning af en 
ny brintdel eller et nyt brintsystem, hvis det 
pågældende køretøj, system eller den 
pågældende del opfylder forskrifterne i
denne forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Or. xm

Begrundelse

Der er tilføjet en henvisning til "gennemførelsesforanstaltningerne" efter samme princip som i 
artikel 4, stk. 1. Henvisningen til "EF-typegodkendelse" er indføjet for at bringe teksten i 
overensstemmelse med de foregående stykker.  Hvis der henvises til EF-typegodkendelse af en 
ny type køretøj, skal der også henvises til EF-typegodkendelse af en ny type brintdel eller       
-system.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 39, stk. 9, i 
direktiv 2007/46/EF følgende 
gennemførelsesforanstaltninger: 

a) de administrative bestemmelser for 
EF-typegodkendelse af køretøjer for så vidt 
angår brint som drivmiddel og af brintdele 
og -systemer

b) oplysninger, der skal afgives af
fabrikanterne i forbindelse med 
typegodkendelse og periodisk syn, jf. 
artikel 4, stk. 4 og 5.

c) de detaljerede regler for 
prøvningsprocedurerne i bilag II til V

d) de detaljerede regler for brintdele 
og -systemer i bilag VI

e) forskrifterne for sikker og pålidelig 
drift af brintdele og -systemer som angivet 
i artikel 5. 

Kommissionen træffer følgende 
gennemførelsesforanstaltninger: 

a) de administrative bestemmelser for 
EF-typegodkendelse af køretøjer for så vidt 
angår brint som drivmiddel og af brintdele 
og -systemer

b) oplysninger, der skal afgives af 
fabrikanterne i forbindelse med 
typegodkendelse og periodisk syn, jf. 
artikel 4, stk. 4 og 5.

c) de detaljerede regler for 
prøvningsprocedurerne i bilag II til V

d) de detaljerede regler for brintdele 
og -systemer i bilag VI

e) forskrifterne for sikker og pålidelig 
drift af brintdele og -systemer som angivet 
i artikel 5. 

De foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 40, stk. 2, i 
direktiv 2007/46/EF nævnte 
forskriftsprocedure med kontrol.

Or. xm

Begrundelse

Denne afklaring er nødvendig, eftersom gennemførelsesforanstaltningerne skal vedtages i 
overensstemmelse med rammedirektiv 2007/46/EF, som danner grundlag for typegodkendelse 
af alle køretøjer.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 2  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 39, stk. 9, i 
direktiv 2007/46/EF træffe følgende 
gennemførelsesforanstaltninger:

a) særlige tekniske for sk r i f t e r  for 
anvendelse af artikel 8, stk. 4, og artikel 9, 
stk. 2

b) specificering af forskrifterne 
vedrørende et eller flere af følgende 
punkter:

– nye former for oplagring eller 
anvendelse af brint

– kollisionsbeskyttelse af køretøjet

– sikkerhedsforskrifter for integrerede 
systemer, der som minimum omfatter 
detektion af utætheder og forskrifterne 
vedrørende rensningsgas

– elektrisk isolation og elektrisk 
sikkerhed

c) andre foranstaltninger, som er 
nødvendige for anvendelsen af denne 
forordning.

Kommissionen kan træffe følgende 
gennemførelsesforanstaltninger: 

a) særlige tekniske for sk r i f t e r  for 
anvendelse af artikel 8, stk. 4, og artikel 9, 
stk. 2

b) specificering af forskrifterne 
vedrørende et eller flere af følgende 
punkter:

– nye former for oplagring eller 
anvendelse af brint

– kollisionsbeskyttelse af køretøjet

– sikkerhedsforskrifter for integrerede 
systemer, der som minimum omfatter 
detektion af utætheder og forskrifterne 
vedrørende rensningsgas

– elektrisk isolation og elektrisk 
sikkerhed

c) andre foranstaltninger, som er 
nødvendige for anvendelsen af denne 
forordning.

De foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 40, stk. 2, i 
direktiv 2007/46/EF nævnte 
forskriftsprocedure med kontrol.

Or. xm

Begrundelse

Denne afklaring er nødvendig, eftersom gennemførelsesforanstaltningerne skal vedtages i 
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overensstemmelse med rammedirektiv 2007/46/EF, som danner grundlag for typegodkendelse 
af alle køretøjer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) specificering af forskrifterne vedrørende 
et eller flere af følgende punkter:

b) specificering af forskrifterne vedrørende 
et eller flere af følgende punkter:

- anvendelse af ren brint eller en blanding 
af brint og naturgas/biometan

- nye former for oplagring eller anvendelse 
af brint

- nye former for oplagring eller anvendelse 
af brint

- kollisionsbeskyttelse af køretøjet - kollisionsbeskyttelse af køretøjet for at 
sikre brintdeles og -systemers 
modstandsevne

- sikkerhedsforskrifter for integrerede 
systemer, der som minimum omfatter 
detektion af utætheder og forskrifterne 
vedrørende rensningsgas

- sikkerhedsforskrifter for integrerede 
systemer, der som minimum omfatter 
detektion af utætheder og forskrifterne 
vedrørende rensningsgas

- elektrisk isolation og elektrisk sikkerhed - elektrisk isolation og elektrisk sikkerhed

- mærkning af køretøjet

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer det specifikke krav vedrørende ren brint eller en blanding af 
brint og naturgas/biometan, som fjernedes fra artikel 3, stk. 1, eftersom det er mere logisk at 
placere det her, dvs.  under gennemførelsesforanstaltningerne. Det samme gælder indføjelsen 
af en henvisning til sikringen af brintdeles og -systemers modstandsevne ved kollision. 
Mærkning hører til her som et vigtigt led i identifikation af køretøjer med brintdele.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
fabrikanters overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [dato: atten måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
fabrikanters overtrædelse af denne 
forordning og 
gennemførelsesforanstaltningerne hertil
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [dato: fireogtyve måneder
efter denne forordnings ikrafttræden] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. xm

Begrundelse

"Gennemførelsesforanstaltningerne" - se begrundelsen til ændringsforslag 3. Hvad angår 
forlængelsen af perioden til 24 måneder, kan varigheden af nationale lovgivningsprocesser 
betyde, at 18 måneder ikke er længe nok til, at et land kan underrette Kommissionen om de 
sanktionsbestemmelser, det har vedtaget.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag I – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende brintdele skal typegodkendes: Hvis monteret i køretøjet skal følgende 
brintdele typegodkendes:

Or. xm



PA\711145DA.doc 15/18 PE402.734v01-00

DA

Begrundelse

Dette gør teksten mere præcis og meget klarere.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag I – overskrift (a) – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) sensorer til detektion af brintudslip.

Or. xm

Begrundelse

Logisk set hører sensorer til i denne gruppe.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag 1 – overskrift (b) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dele, som er beregnet til komprimeret 
(gasformigt) brint:

b) dele, som er beregnet til komprimeret 
(gasformigt) brint med et nominelt 
arbejdstryk på over 3,0 MPa:

Or. xm

Begrundelse

Det er fornuftigt at begrænse forpligtelsen til at typegodkende dele til kun at gælde for  
køretøjer, der er beregnet til komprimeret (gasformigt) brint med et tryk på over 3,0 MPa, 
eftersom dette vil forhindre, at der opstår misforståelser med hensyn til godkendelse af dele, 
der udsættes for et lavere tryk, eftersom godkendelse af sidstnævnte vile komplicere 
godkendelsesprocessen unødvendigt. I øvrigt hører sidstnævnte ind under litra a), som 
vedrører dele til flydende brint.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag I – overskrift (b) – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) sensorer til detektion af brintudslip.

Or. xm

Begrundelse

Logisk set hører sensorer til i denne gruppe.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag II  – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Prøvning for maksimalt 
påfyldningsniveau: Formålet med 
prøvningen er at godtgøre, at brintniveauet 
under påfyldning aldrig forårsager åbning 
af trykbegrænseranordningerne.

c) Prøvning for maksimalt 
påfyldningsniveau: Formålet med 
prøvningen er at godtgøre, at det system, 
der hindrer overpåfyldning af beholderen, 
fungerer korrekt, og at brintniveauet under 
påfyldning aldrig forårsager åbning af 
trykbegrænseranordningerne.

Or. xm

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er på grundlæggende vis at gøre det klart, at det 
vigtigste er, at det system, der hindrer overpåfyldning, fungerer korrekt. Først når systemet 
fungerer korrekt, vil man kunne undgå, at brintniveauet under påfyldning ikke forårsager 
åbning af trykbegrænseranordningerne.



PA\711145DA.doc 17/18 PE402.734v01-00

DA

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag VI – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I ulykkestilfælde skal gasstrømmen 
fra beholderen afbrydes af en automatisk 
stopventil.

Or. xm

Begrundelse

Her bør indføjes et punkt om en automatisk stopventil, eftersom det i ulykkestilfælde 
naturligvis er nødvendigt at afbryde gasstrømmen fra beholderen.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag VI – punkt 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Brintdele, hvorfra der kan ske 
brintspild i passagerkabinen eller 
bagagerummet eller andre ikke-ventilerede 
rum, skal være omsluttet af en gastæt 
indeslutning eller af en tilsvarende løsning, 
jf. de nærmere angivelser i 
gennemførselslovgivningen.

13. Brintdele, hvorfra der kan ske 
brintspild i passagerkabinen eller 
bagagerummet eller andre ikke-ventilerede 
rum, skal være omsluttet af en gastæt 
indeslutning eller af en tilsvarende løsning.

Or. xm

Begrundelse

Denne henvisning optræder ikke i nogen af de andre punkter i bilag VI, hvilket er logisk, 
eftersom artikel 12, stk. 1, litra d), fastsætter, at der vil blive truffet "foranstaltninger" for hele 
bilag VI. Desuden anvendes udtrykket "gennemførelseslovgivning" her, hvorimod 
"foranstaltninger" anvendes alle andre steder.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag VII – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag XI, tillæg 4, punkt 62, indsættes 
følgende nye linje i tabellen:

I bilag XI, tillæg 5, indsættes følgende
punkt 58a i tabellen:

Or. xm

Begrundelse

Punkt 7 i bilag VII indeholder en ukorrekt henvisning til "bilag XI, tillæg 4". Den korrekte 
henvisning er "tillæg 5", som i direktiv 2007/46/EF vedrører mobilkraner.
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