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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gali atrodyti, kad dabar dar per anksti nustatyti vandenilinių variklinių transporto priemonių 
gamybos taisykles. Tačiau tai daroma būtent dėl to, kad pasirodo pirmos tokios transporto 
priemonės ir visiškai teisinga ir svarbu iš anksto nustatyti šios srities sistemą. Taip pat teikia 
vilčių, kad ši sistema pirmiausia yra visos Europos koncepcija, pagal kurią atsiranda 
galimybė, kad taisyklės atsispindės atsirandančioje techninėje įrangoje, o ne atvirkščiai, nes 
kartais kyla sunkumų siekiant sujungti visas esamas koncepcijas į vieną Europos taisyklių ir 
reglamentų sistemą. 

Taigi atsižvelgiant į tai, iniciatyva yra labai teigiama. Kadangi įgyvendinant šią palyginti 
naują technologiją gali kilti nemažai saugumo problemų, turėtų būti užtikrinta, kad vandenilio 
sistemos būtų tokios pat saugios kaip ir įprastinės varomosios technologijos. Vandenilio 
naudojimas (kuris nėra energijos šaltinis, tačiau jis − labai perspektyvus energijos nešlys) 
kelių transporto priemonėse yra aplinkai labai palankus dalykas. Nesukuriama anglies 
dvideginio ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalų ir dėl to vandenilinių transporto 
priemonių skaičius keliuose turėtų būti padidintas, nes tai taip pat padėtų padidinti 
visuomenės pasitikėjimą šia nauja technologija. Be to, turėtų būti nustatyta šių transporto 
priemonių patvirtinimo teisinė sistema, nes tokios sistemos šiuo metu nėra. Kai kurios 
bendrovės jau pagamino prototipines vandenilines transporto priemones ir netgi pateikia jas į 
rinką (pvz., nedidelis kuro elementais varomų autobusų kiekis). Taip pat reikėtų nepamiršti, 
kad JAV, Japonijoje ir Korėjoje jau pradedama vykdyti svarbi šios srities veikla, o tai reiškia, 
kad, atsižvengiant į konkurencingumo išlaikymą, ES vis dar palyginti palankus metas priimti 
šį siūlomą dokumentą.

Prieš pateikiant pasiūlymą buvo surengta daug techninių diskusijų Komisijos institucijose ir 
su suinteresuotosiomis šalimis – daugiausia gamintojais ir specializuotomis mokslinių tyrimų 
įstaigomis (ypač JK įmone TRL). Komisijoje veikia speciali Vandenilio darbo grupė (kurios 
diskusijų pagrindu buvo parengtas šis pasiūlymas). 2006 m. birželio mėn. parengiamajame 
procese dalyvaujančioms šalims išsiųstas klausimynas siekiant sužinoti nuomonę apie 
geriausius šio klausimo sprendimo būdus. 2006 m. ir 2007 m. pradžioje šios veiklos rezultatai 
buvo pateikti valstybėms narėms ir tapo aišku, kad reikia atlikti sudėtingą galimų metodų 
poveikio vertinimą. 

Pasirinktas teisinio reguliavimo, atitinkančio subsidiarumo principą, ES lygmeniu metodas su 
sąlyga, kad numatytų tikslų negalima pasiekti atskirais konkrečių valstybių narių veiksmais. 
Pasiūlyme dėl reglamento nustatytos esminės M ir N kategorijų transporto priemonių tipo 
patvirtinimo nuostatos, o techninės specifikacijos nustatomos įgyvendinimo priemonėse. 
Reglamente taip pat nagrinėjami transporto priemonių apsaugos nuo smūgio ir vandenilio 
naudojimo padarinių klausimai. Šiame reglamente vandenilinė transporto priemonė – tai 
variklinė transporto priemonė, naudojanti gryną vandenilį arba vandenilio ir gamtinių dujų 
mišinį. Varomoji sistema susijusi su vandenilio naudojimu vidaus degimo varikliuose arba su 
kuro elementų naudojimu varomojoje technologijoje. Be to, reglamente nustatyti 
įpareigojimai gamintojams ir bendrieji reikalavimai vandenilio sudedamosioms dalims, 
įskaitant bakus ir suskystinto vandenilio bei suslėgtų vandenilio dujų bakus. Jame taip pat 
nustatyti bendrieji vandenilio sudedamųjų dalių įdiegimo ir transporto priemonių sistemų 
reikalavimai. Reglamente be abejo taip pat pateikiami nuostatų taikymo tvarkaraščiai, 
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įgyvendinimo priemonės, sankcijos už reglamento nesilaikymą ir nuostatos dėl reglamento 
įsigaliojimo.

Šis pasiūlymas visiškai atitinka ES tvaraus vystymosi strategiją. 

Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikiama informacija apie šios srities ateities perspektyvas. 

Lentelė. Vandenilinių transporto priemonių dalis 2017–2025 m. 

Metai HyWays a scenarijus:
Itin didelis politikos 

rėmimas, greitas 
prisitaikymas 

HyWays b scenarijus:
Didelis politikos rėmimas, 

greitas prisitaikymas 

HyWays c scenarijus:
Vidutinis politikos 
rėmimas, vidutinis 

prisitaikymas

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%

Šaltinis: Europos Komisijos poveikio vertinimas (SEC(2007)1301), p. 33.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vandenilinėms M ir N kategorijų 
transporto priemonėms, įskaitant tokių 
transporto priemonių apsaugą nuo 

(1) vandenilinėms M ir N kategorijų 
transporto priemonėms;
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smūgio ir elektros saugą;

Or. xm

Pagrindimas

12 straipsnio 2 dalies b punkte įrašytas išbrauktas tekstas, apimantis elementus, kuriems 
Komisija gali (bet neprivalo) nustatyti įgyvendinimo priemones. Taigi, ši teksto dalis turėtų 
būti išbraukta.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) „vandenilinė transporto priemonė“ − 
variklinė transporto priemonė, kaip 
variklio varymo kurą naudojanti gryną
vandenilį arba vandenilio ir gamtinių dujų 
mišinį;

(1) „vandenilinė transporto priemonė“ − 
variklinė transporto priemonė, savo 
varomojoje sistemoje kaip kurą naudojanti 
vandenilį;

Or. xm

Pagrindimas

Po diskusijų dėl to, ar verta ieškoti geresnio vandenilio kaip varomosios technologijos 
priemonės apibrėžimo (grynas vandenilis, vandenilio ir gamtinių dujų mišinys), apibrėžimas 
tapo paprastesnis – jis susijęs su transporto priemonėmis, kurių varomosiose sistemose 
naudojamas bet kokios struktūros vandenilis. Taip pat žiūrėti 13 pakeitimą ir jo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai turi įrodyti, kad visų naujų 
Bendrijoje parduodamų, registruojamų ar 
naudojamų vandenilinių transporto 
priemonių ir visų Bendrijoje parduodamų 
ar naudojamų vandenilio sistemų ir jų 
sudedamųjų dalių tipas yra patvirtintas 
pagal šį reglamentą.

1. Gamintojai turi įrodyti, kad visų naujų 
Bendrijoje parduodamų, registruojamų ar 
naudojamų vandenilinių transporto 
priemonių ir visų Bendrijoje parduodamų 
ar naudojamų vandenilio sistemų ir jų 
sudedamųjų dalių tipas yra patvirtintas 
pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo 
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priemones.

Or. xm

Pagrindimas

Gaminamų transporto priemonių techninės charakteristikos turi atitikti ne tik šį reglamentą, 
bet be jokios abejonės ir šio reglamento įgyvendinimo reglamento nuostatas, kuriose bus 
nustatyti išsamesni techniniai reikalavimai transporto priemonėms ir jų vandenilio sistemoms.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdami transporto priemonės tipo 
patvirtinimo, vandenilinėse transporto 
priemonėse gamintojai įrengia vandenilio 
sistemas ir jų sudedamąsias dalis, 
išbandytas ir sumontuotas pagal šį 
reglamentą.

2. Siekdami transporto priemonės tipo 
patvirtinimo, vandenilinėse transporto 
priemonėse gamintojai įrengia vandenilio 
sistemas ir jų sudedamąsias dalis, 
išbandytas ir sumontuotas pagal šį 
reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

Or. xm

Pagrindimas

Žiūrėti 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdami vandenilio sistemų ir jų 
sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo, 
gamintojai užtikrina, kad vandenilio 
sistemos ir jų sudedamosios dalys yra 
išbandytos pagal šį reglamentą.

3. Siekdami vandenilio sistemų ir jų 
sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo, 
gamintojai užtikrina, kad vandenilio 
sistemos ir jų sudedamosios dalys yra 
išbandytos pagal šį reglamentą ir jo 
įgyvendinimo priemones.

Or. xm
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Pagrindimas

Žiūrėti 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai teikia informaciją, reikalingą 
reguliariai vandenilio sistemoms ir jų 
sudedamosioms dalims tikrinti per visą 
transporto priemonės eksploatavimo laiką.

5. Gamintojai įgaliotoms kontrolės 
įstaigoms teikia informaciją, reikalingą
vandenilio sistemoms ir jų sudedamosioms 
dalims tikrinti ir prižiūrėti per visą 
transporto priemonės eksploatavimo laiką.

Or. xm

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė per daug netiksli. Dabartiniame pasiūlyme yra žodis „reguliariai“. 
Informacija numanomam gavėjui neabejotinai visada bus konkreti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vandenilio sistemos ir jų sudedamosios 
dalys būtų atsparios numatytiems 
temperatūros ir slėgio svyravimams per 
visą jų eksploatavimo laiką;

(d) vandenilio sistemos ir jų sudedamosios 
dalys būtų atsparios numatytiems 
temperatūros ir slėgio svyravimams per 
visą numanomą jų eksploatavimo laiką;

Or. xm

Pagrindimas

Vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių eksploatavimo laikas turėtų būti apibrėžtas tiksliau 
įrašant žodį „numanomą“ (eksploatavimo laiką). 
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pateikiamas išsamus visų pagrindinių 
vandenilio bakui gaminti naudotų 
medžiagų savybių ir leidžiamųjų nuokrypų 
aprašymas, įskaitant medžiagų bandymų 
rezultatus.

3. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. xm

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 15 straipsnio antroje pastraipoje 
nurodytos dienos nacionalinės valdžios 
institucijos dėl priežasčių, susijusių su 
vandeniliniu varymu, atsisako suteikti EB 
tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo 
patvirtinimą šiam naujam transporto 
priemonių tipui, arba suteikti EB 
sudedamosios dalies tipo patvirtinimą ar 
nacionalinį tipo patvirtinimą šiam naujam 
vandenilio sistemų ar jų sudedamųjų dalių 
tipui, jei jie neatitinka šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų.

1. Nuo 15 straipsnio antroje pastraipoje 
nurodytos dienos nacionalinės valdžios 
institucijos dėl priežasčių, susijusių su 
vandeniliniu varymu, atsisako suteikti EB 
tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo 
patvirtinimą šiam naujam transporto 
priemonių tipui, arba suteikti EB 
sudedamosios dalies tipo patvirtinimą ar 
nacionalinį tipo patvirtinimą šiam naujam 
vandenilio sistemų ar jų sudedamųjų dalių 
tipui, jei jie neatitinka šiame reglamente ir 
jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų 
reikalavimų.

Or. xm

Pagrindimas

Žiūrėti 3 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo [data, 36 mėnesiai nuo įsigaliojimo 
datos] nacionalinės valdžios institucijos dėl 
priežasčių, susijusių su vandenilio 
varomąja technologija, kuri naudojama 
naujose transporto priemonėse, 
neatitinkančiose šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų, ir laikydamosi 
Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio tokių 
naujų transporto priemonių atitikties 
liudijimus laiko negaliojančiais ir draudžia 
tokias transporto priemones registruoti, 
parduoti bei pradėti eksploatuoti ir, jei tai 
yra naujos vandenilio sistemos ar jų 
sudedamosios dalys, neatitinkančios šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų, draudžia 
jas parduoti ir pradėti eksploatuoti.

2. Nuo [data, 36 mėnesiai nuo įsigaliojimo 
datos] nacionalinės valdžios institucijos dėl 
priežasčių, susijusių su vandenilio 
varomąja technologija, kuri naudojama 
naujose transporto priemonėse, 
neatitinkančiose šiame reglamente ir jo 
įgyvendinimo priemonėse nustatytų 
reikalavimų, ir laikydamosi Direktyvos 
2007/46/EB 26 straipsnio tokių naujų 
transporto priemonių atitikties liudijimus 
laiko negaliojančiais ir draudžia tokias 
transporto priemones registruoti, parduoti 
bei pradėti eksploatuoti ir, jei tai yra naujos 
vandenilio sistemos ar jų sudedamosios 
dalys, neatitinkančios šiame reglamente ir 
jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų 
reikalavimų, draudžia jas parduoti ir 
pradėti eksploatuoti.

Or. xm

Pagrindimas

Žiūrėti 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 ir 2 dalių 
ir atsižvelgdamos į įgyvendinimo 
priemonių, priimtų laikantis 12 straipsnio 
1 dalies, įsigaliojimą, nacionalinės valdžios 
institucijos neturi teisės dėl priežasčių, 
susijusių su vandenilio varomąja 
technologija, atsisakyti gamintojui 
paprašius suteikti naujo transporto 

3. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 ir 2 dalių 
ir atsižvelgdamos į įgyvendinimo 
priemonių, priimtų laikantis 12 straipsnio 
1 dalies, įsigaliojimą, nacionalinės valdžios 
institucijos neturi teisės dėl priežasčių, 
susijusių su vandenilio varomąja 
technologija, atsisakyti gamintojui 
paprašius suteikti naujo transporto 
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priemonės tipo EB tipo ar naujo vandenilio 
sistemos ar jos sudedamosios dalies tipo 
patvirtinimą ar nacionalinį tipo 
patvirtinimą arba uždrausti registruoti, 
parduoti ar pradėti eksploatuoti naują 
transporto priemonę, arba uždrausti 
parduoti ar pradėti eksploatuoti naują 
vandenilio sistemą ar jos sudedamąją dalį, 
jei nagrinėjama transporto priemonė, 
sistema ar sudedamoji dalis atitinka šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.

priemonės tipo EB tipo patvirtinimą ar 
nacionalinį tipo patvirtinimą ar naujo 
vandenilio sistemos ar jos sudedamosios 
dalies tipo EB tipo patvirtinimą ar 
nacionalinį tipo patvirtinimą arba 
uždrausti registruoti, parduoti ar pradėti 
eksploatuoti naują transporto priemonę, 
arba uždrausti parduoti ar pradėti 
eksploatuoti naują vandenilio sistemą ar jos 
sudedamąją dalį, jei nagrinėjama transporto 
priemonė, sistema ar sudedamoji dalis 
atitinka šiame reglamente ir jo 
įgyvendinimo priemonėse nustatytus 
reikalavimus.

Or. xm

Pagrindimas

Nuoroda į įgyvendinimo priemones įterpiama remiantis tuo pačiu principu, kaip ir 4 
straipsnio 1 dalyje. Nuoroda į EB tipo patvirtinimą įterpiama siekiant suderinti tekstą su 
ankstesnėmis dalimis. Jei nuoroda į EB tipo patvirtinimą pateikiama prie naujo transporto 
priemonės tipo, ji taip pat turėtų būti pateikta ir prie naujo vandenilio sistemos ar jos 
sudedamosios dalies tipo.  

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi Direktyvos 
2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje 
nurodytos tvarkos, patvirtina šias 
įgyvendinimo priemones: 
a) transporto priemonių EB tipo 
patvirtinimo administracines nuostatas, 
susijusias su vandeniliniu varymu ir 
vandenilio sistemomis bei jų 
sudedamosiomis dalimis;

b) informaciją, kurią turi pateikti 
gamintojai 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nurodytais tipo patvirtinimo ir reguliaraus 
tikrinimo tikslais;

c) išsamias II−V prieduose pateiktas 

Komisija patvirtina šias įgyvendinimo 
priemones: 
a) transporto priemonių EB tipo 
patvirtinimo administracines nuostatas, 
susijusias su vandeniliniu varymu ir 
vandenilio sistemomis bei jų 
sudedamosiomis dalimis;

b) informaciją, kurią turi pateikti 
gamintojai 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nurodytais tipo patvirtinimo ir reguliaraus 
tikrinimo tikslais;

c) išsamias II−V prieduose pateiktas 
bandymų atlikimo taisykles;
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bandymų atlikimo taisykles;
d) išsamias VI priede aprašytų 
vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių 
taisykles;

e) saugaus ir patikimo vandenilio 
sistemų ir jų sudedamųjų dalių veikimo 
reikalavimus, kaip išdėstyta 5 straipsnyje. 

d) išsamias VI priede aprašytų 
vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių 
taisykles;
e) saugaus ir patikimo vandenilio 
sistemų ir jų sudedamųjų dalių veikimo 
reikalavimus, kaip išdėstyta 5 straipsnyje. 

Priemonės, kurių tikslas – pakeisti 
neesminius šio reglamento dalykus jį 
papildant, tvirtinamos pagal Direktyvos 
2007/46/EB 40 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. xm

Pagrindimas

Šio paaiškinimo reikia, nes įgyvendinimo priemonės turi būti priimamos pagal Pagrindų 
direktyvą 2007/46/EB, kuri yra pagrindinis visų transporto priemonių tipo patvirtinimą 
reglamentuojantis dokumentas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 2 dalis  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi Direktyvos 
2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje 
nurodytos tvarkos, gali patvirtinti šias 
įgyvendinimo priemones:

a) konkrečius techninius reikalavimus, 
skirtus 8 straipsnio 4 daliai ir 9 straipsnio 
2 daliai taikyti;
b) su toliau išvardytais dalykais susijusių 
reikalavimų paaiškinimą:
– nauji vandenilio laikymo ar 
naudojimo būdai;
– transporto priemonės apsauga nuo 
smūgio;
– integruotos sistemos saugos 
reikalavimai, apimantys bent jau nuotėkio 

Komisija gali patvirtinti šias įgyvendinimo 
priemones: 

a) konkrečius techninius reikalavimus, 
skirtus 8 straipsnio 4 daliai ir 9 straipsnio 
2 daliai taikyti;
b) su toliau išvardytais dalykais susijusių 
reikalavimų paaiškinimą:
– nauji vandenilio laikymo ar 
naudojimo būdai;
– transporto priemonės apsauga nuo 
smūgio;
– integruotos sistemos saugos 
reikalavimai, apimantys bent jau nuotėkio 
aptikimą, ir su prapūtimo dujomis susiję 
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aptikimą, ir su prapūtimo dujomis susiję 
reikalavimai;

– elektroizoliacija ir elektros sauga;
c) kitas šiam reglamentui taikyti būtinas 
priemones.

reikalavimai;
– elektroizoliacija ir elektros sauga;

c) kitas šiam reglamentui taikyti būtinas 
priemones.

Priemonės, kurių tikslas – pakeisti 
neesminius šio reglamento dalykus jį 
papildant, tvirtinamos pagal Direktyvos 
2007/46/EB 40 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. xm

Pagrindimas

Šio paaiškinimo reikia, nes įgyvendinimo priemonės turi būti priimamos pagal Pagrindų 
direktyvą 2007/46/EB, kuri yra pagrindinis visų transporto priemonių tipo patvirtinimą 
reglamentuojantis dokumentas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su toliau išvardytais dalykais susijusių 
reikalavimų paaiškinimą:

b) su toliau išvardytais dalykais susijusių 
reikalavimų paaiškinimą:

– gryno vandenilio arba vandenilio ir 
gamtinių dujų (biometano) mišinio 
naudojimas;

– nauji vandenilio laikymo ar naudojimo 
būdai;

– nauji vandenilio laikymo ar naudojimo 
būdai;

– transporto priemonės apsauga nuo 
smūgio;

– transporto priemonės apsauga nuo 
smūgio atsižvelgiant į vandenilio sistemų 
ir jų sudedamųjų dalių vientisumą;

– integruotos sistemos saugos reikalavimai, 
apimantys bent jau nuotėkio aptikimą, ir su 
prapūtimo dujomis susiję reikalavimai;

– integruotos sistemos saugos reikalavimai, 
apimantys bent jau nuotėkio aptikimą, ir su 
prapūtimo dujomis susiję reikalavimai;

– elektroizoliacija ir elektros sauga; – elektroizoliacija ir elektros sauga;

– transporto priemonės ženklinimas;
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Or. xm

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą įrašomas konkretus reikalavimas, susijęs su gryno vandenilio arba 
vandenilio ir gamtinių dujų (biometano) mišiniu, kuris buvo išbrauktas iš 3 straipsnio 1 
dalies, nes logiškiau, kad šis paaiškinimas būtų šioje vietoje kartu su įgyvendinimo 
priemonėmis. Tas pats taikoma ir įrašytai nuorodai dėl vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų 
dalių vientisumo atsižvelgiant į apsaugą nuo smūgio. Ženklinimas čia yra svarbus elementas, 
pagal kurį būtų identifikuojamos vandenilio sistemas ir jų sudedamąsias dalis turinčios 
transporto priemonės.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima nuostatas dėl 
sankcijų, taikytinų gamintojams pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir imasi visų 
būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Apie šias nuostatas valstybės 
narės praneša Komisijai ne vėliau kaip per 
[data, 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] ir nedelsdamos praneša apie 
bet kokius vėlesnius joms poveikio 
turinčius pakeitimus.

1. Valstybės narės priima nuostatas dėl 
sankcijų, taikytinų gamintojams pažeidus 
šio reglamento ir jo įgyvendinimo 
priemonių nuostatas, ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Apie šias nuostatas valstybės 
narės praneša Komisijai ne vėliau kaip per 
[data, 24 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] ir nedelsdamos praneša apie 
bet kokius vėlesnius joms poveikio 
turinčius pakeitimus.

Or. xm

Pagrindimas

Dėl įgyvendinimo priemonių žiūrėti 3 pakeitimo pagrindimą. Atsižvelgiant į laikotarpio 
pratęsimą iki 24 mėnesių, nacionalinių teisėkūros procesų trukmė gali būti tokia, jog 18 
mėnesių laikotarpis bus per trumpas, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie priimtas 
nuostatas dėl sankcijų.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norima patvirtinti šių vandenilio sistemų 
sudedamųjų dalių tipą:

Jeigu įrengta, norima patvirtinti šių 
vandenilio sistemų sudedamųjų dalių tipą:

Or. xm

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas tampa daug tikslesnis ir aiškesnis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo a antraštės 10a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) vandenilio nuotėkio aptikimo 
jutikliai.

Or. xm

Pagrindimas

Remiantis logika, jutikliai priklauso šiai grupei.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo b antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudedamosios dalys suslėgtoms 
vandenilio dujoms naudoti:

b) sudedamosios dalys suslėgtoms 
vandenilio dujoms naudoti esant 
didesniam nei 3,0 MPa vardiniam 
darbiniam slėgiui:

Or. xm
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Pagrindimas

Svarbu apriboti įpareigojimą tvirtinti sudedamųjų dalių tipą tik toms sudedamosioms dalims, 
kuriose naudojamos suslėgtos vandenilio dujos esant didesniam nei 3,0 MPa slėgiui, – taip 
būtų išvengta nesusipratimų tvirtinant sudedamąsias dalis, kurios naudojamos esant 
mažesniam slėgiui, nes jas tvirtinant būtų nereikalingai apsunkinamas tvirtinimo procesas 
(tai įtraukta į a punktą dėl suskystinto vandenilio sudedamųjų dalių).

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo b antraštės 15a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) vandenilio nuotėkio aptikimo 
jutikliai.

Or. xm

Pagrindimas

Remiantis logika, jutikliai priklauso šiai grupei.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
II priedo c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Didžiausio pripildymo lygio bandymas. 
Šio bandymo tikslas − įrodyti, kad 
pripildymo procedūros metu pasiektas 
vandenilio lygis niekada nesukelia slėgio 
ribotuvų atsidarymo.

(c) Didžiausio pripildymo lygio bandymas. 
Šio bandymo tikslas − įrodyti, kad sistema, 
kuri neleidžia perpildyti bako, tinkamai 
veikia ir kad pripildymo procedūros metu 
pasiektas vandenilio lygis niekada 
nesukelia slėgio ribotuvų atsidarymo.

Or. xm

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti pagrindinį paaiškinimą, kad svarbiausia yra tinkamas 
sistemos, kuri neleidžia perpildyti bako, veikimas, o kai ši sistema tinkamai funkcionuoja, tai 
pripildymo procedūros metu pasiektas vandenilio lygis niekada nesukelia slėgio ribotuvų 
atsidarymo.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
VI priedo 6a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Avarijos atveju automatinė 
uždaromoji sklendė nutraukia dujų srautą 
iš bako. 

Or. xm

Pagrindimas

Šio vietoje turėtų būti įrašyta automatinė uždaromoji sklendė, nes avarijos atveju neabejotinai 
reikia nutraukti dujų srautą iš bako.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
VI priedo 13 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Vandenilio sistemos sudedamosios 
dalys, iš kurių vandenilis gali nutekėti į 
keleiviui ar bagažui skirtą vietą ar kitą 
nevėdinamą vietą, turi būti izoliuotos 
dujoms nepralaidžia danga arba kitu 
panašiu būdu, kaip nurodyta įgyvendinimo 
teisės aktuose.

13. Vandenilio sistemos sudedamosios 
dalys, iš kurių vandenilis gali nutekėti į 
keleiviui ar bagažui skirtą vietą ar kitą 
nevėdinamą vietą, turi būti izoliuotos 
dujoms nepralaidžia danga arba kitu 
panašiu būdu.

Or. xm

Pagrindimas
Ši nuoroda neįrašyta į kitus VI priedo punktus; tai logiška, nes 12 straipsnio 1 dalies d punkte 
nustatoma, kad visam IV priedui bus priimtos priemonės. Taip pat čia vartojamas terminas 
„įgyvendinimo teisės aktai“, nors kitur vartojamas terminas „priemonės“.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
VII priedo 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XI priedo 4 priedėlyje 62 punkto lentelėje 
pridedama nauja eilutė:

XI priedo 5 priedėlyje lentelėje įrašomas 
šis 58a punktas:

Or. xm

Pagrindimas

VII priedo 7 punkte įrašyta neteisinga nuoroda į XI priedo 4 priedėlį. Teisinga nuoroda yra į 
5 priedėlį, kuris Direktyvoje 2007/46/EB susijęs su judžiaisiais kranais.


