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BEKNOPTE MOTIVERING

Het vaststellen van regels voor motorvoertuigen op waterstof lijkt misschien prematuur. Juist 
echter omdat de eerste van dit soort voertuigen nu op de markt beginnen te verschijnen, is het 
goed en verstandig op dit moment een regelgevingskader te ontwikkelen. Het is ook 
aantrekkelijk dat dit kader eerst als pan-Europees concept wordt gecreëerd omdat de regels hun 
weerslag zullen kunnen krijgen in de nieuwe technische apparatuur in plaats van andersom; het 
is zelden eenvoudig bestaande concepten onder één pan-Europees dak van regels en regelgeving 
te brengen.

Vanuit deze optiek is het initiatief van harte toe te juichen. Omdat de introductie van deze 
relatief nieuwe technologie een aantal veiligheidsproblemen met zich mee kan brengen, moet 
ervoor worden gezorgd dat waterstofsystemen net zo veilig zijn als traditionele 
aandrijftechnologieën. Het gebruik van waterstof (dat niet als energiebron wordt beschouwd, 
maar als een veelbelovende energiedrager) in wegvoertuigen is een zeer positieve ontwikkeling 
voor het milieu. Het produceert geen CO2 of broeikasgassen en het aandeel met waterstof 
aangedreven voertuigen op de weg moet dan ook worden vergroot, niet in de laatste plaats door 
vergroting van het vertrouwen van de consument in deze technologie. Daarnaast moet er een 
wettelijk kader voor de goedkeuring van dergelijke voertuigen komen; zo'n kader ontbreekt 
vooralsnog in de Gemeenschap. Een aantal ondernemingen heeft reeds prototypes van met 
waterstof aangedreven voertuigen geproduceerd en brengt ze ook al op de markt (bijv. een klein 
aantal brandstofcelbussen). Ook in de VS, Japan en Korea gebeurt op dit vlak vrij veel, hetgeen 
betekent dat het wat het handhaven van de concurrentiepositie betreft een relatief goed moment 
voor de EU is om met een voorstel te komen.

Aan de presentatie van het document is een aantal technische debatten binnen de Commissie en 
een raadpleging van de betrokken partijen voorafgegaan, met name met producenten en 
gespecialiseerde onderzoekinstelllingen (met name TRL VK).  Binnen de Commissie bestaat er 
een werkgroep Waterstof. De debatten van deze werkgroep vormden het uitgangspunt voor het 
voorstel. In juni 2006 is de bij dit voorbereidingsproces betrokken partijen een vragenlijst 
toegestuurd waarin ze werd gevraagd hun voorkeur voor het verdere verloop van de 
voorbereiding aan te geven. De uitkomst van dit proces is in de loop van 2006 en begin 2007 aan 
de lidstaten voorgelegd. Toen bleek dat mogelijke benaderingen aan een gedetailleerde 
effectbeoordeling onderworpen zouden moeten worden.

Uiteindelijk is, omdat de doelstellingen niet door individuele actie van de afzonderlijke lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt, gekozen voor een wetgevingsverordening op EU-niveau, met 
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. Het voorstel voor een verordening bevat alleen 
basisbepalingen voor de typegoedkeuring voor voertuigen van de categorieën M en N; de 
technische specificaties staan in de uitvoeringsbepalingen. Het voorstel beoogt ook een kader te 
creëren voor de bescherming van voertuigen tegen de gevolgen van een ongeval en het gebruik 
van waterstof. Voor de doeleinden van de verordening wordt onder met waterstof aangedreven 
voertuig verstaan elk motorvoertuig dat zuivere waterstof of een mengsel van waterstof en 
aardgas gebruikt. Het aandrijfsysteem refereert hetzij naar het gebruik van waterstof in 
interneverbrandingsmotoren of naar aandrijving met gebruikmaking van brandstofcellen. Verder 
bevat de verordening vereisten voor producenten en algemene vereisten voor onderdelen van 
aandrijfsystemen die waterstof gebruiken, waaronder tanks (voor vloeibare waterstof), alsook 
gecomprimeerd gasvormig waterstof. Het bevat verder algemene bepalingen voor het installeren 
van onderdelen voor waterstofaandrijving en voertuigsystemen. Uiteraard bevat de tekst 
bepalingen betreffende de toepassingstermijnen, uitvoeringsbepalingen, sancties in het geval van 
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niet-naleving van de bepalingen en details betreffende de inwerkingtreding.
Het voorstel sluit aan bij het EU-beleid inzake duurzame ontwikkeling.

De onderstaande tabel geeft informatie over de toekomstige ontwikkeling op dit gebied:

Tabel: Penetratiepercentages van waterstofvoertuigen in de periode 2017-2025

Jaar HyWays Scenario a:
Extreme high policy 

support, fast learning

HyWays Scenario b: High 
policy support, fast 

learning

HyWays Scenario c:
Modest policy support, 

modest learning

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%

Source: European Commission's Impact Assessment (SEC(2007)1301), p. 33

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) voertuigen van de categorieën M en N 
op waterstof, met inbegrip van de 
botsbeveiliging en de elektrische 
veiligheid van dergelijke voertuigen;

(1) voertuigen van de categorieën M en N 
op waterstof;

Or. xm
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Motivering

Artikel 12, lid 2, punt b), bevat een  tekst betreffende onderdelen waarvoor de Commissie 
uitvoeringsbepalingen kan vaststellen (maar niet verplicht is dit te doen). Het is beter dit te 
schrappen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "waterstofvoertuig": elk motorvoertuig 
dat met zuiver waterstof of een mengsel 
van waterstof en aardgas wordt 
aangedreven;

(1) "waterstofvoertuig": elk motorvoertuig 
dat met waterstof wordt aangedreven;

Or. xm

Motivering

Er heeft een discussie plaatsgevonden over een betere definitie van waterstof als 
aandrijvingsmiddel (zuiver waterstof, een mengsel van watertsof en aardgas). De nieuwe 
definitie is duidelijker: er wordt verwezen naar voertuigen die waterstof gebruiken, ongeacht de 
vorm. Zie verder AM 13 en de motivering daarvan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten tonen aan dat voor alle 
nieuwe waterstofvoertuigen die in de 
Gemeenschap worden verkocht, 
geregistreerd of in gebruik genomen en 
voor alle waterstofsystemen of onderdelen 
daarvan die in de Gemeenschap worden 
verkocht of in gebruik genomen, 
typegoedkeuring is verleend 
overeenkomstig deze verordening.

1. De fabrikanten tonen aan dat voor alle 
nieuwe waterstofvoertuigen die in de 
Gemeenschap worden verkocht, 
geregistreerd of in gebruik genomen en 
voor alle waterstofsystemen of onderdelen 
daarvan die in de Gemeenschap worden 
verkocht of in gebruik genomen, 
typegoedkeuring is verleend 
overeenkomstig deze verordening en zijn 
uitvoeringsbepalingen.

Or. xm

Motivering

Voertuigen moeten wat de technische aspecten aangaat niet alleen aan het bepaalde in de 
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verordening voldoen, maar ook aan het bepaalde in de uitvoeringsverordening, die 
gedetailleerdere bepalingen voor voertuigen en waterstofsystemen bevat.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de typegoedkeuring van 
het voertuig rusten de fabrikanten de 
waterstofvoertuigen uit met 
waterstofsystemen en onderdelen daarvan 
die overeenkomstig deze verordening zijn 
getest en geïnstalleerd.

2. Met het oog op de typegoedkeuring van 
het voertuig rusten de fabrikanten de 
waterstofvoertuigen uit met 
waterstofsystemen en onderdelen daarvan 
die overeenkomstig deze verordening en 
zijn uitvoeringsbepalingen zijn getest en 
geïnstalleerd.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van AM 3.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met het oog op de typegoedkeuring van 
systemen en onderdelen garanderen de 
fabrikanten dat de waterstofsystemen en 
onderdelen daarvan overeenkomstig deze 
verordening zijn getest.

3. Met het oog op de typegoedkeuring van 
systemen en onderdelen garanderen de 
fabrikanten dat de waterstofsystemen en 
onderdelen daarvan overeenkomstig deze 
verordening en zijn uitvoeringsbepalingen 
zijn getest.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van AM 3.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De fabrikanten verstrekken informatie 
voor de periodieke inspectie van de 
waterstofsystemen en de onderdelen 
daarvan gedurende de levensduur van het 
voertuig.

5. De fabrikanten verstrekken erkende 
inspectie-instanties informatie voor de 
inspectie en het onderhoud van de 
waterstofsystemen en de onderdelen 
daarvan gedurende de levensduur van het 
voertuig.

Or. xm

Motivering

De oorspronkelijke tekst is té algemeen. Het oorspronkelijke voorstel bevat de term 'periodiek'.
De informatie moet uiteraard altijd op de ontvanger gericht zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan gedurende hun levensduur bestand 
zijn tegen de te verwachten temperatuur-
en drukniveaus;

d) waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan gedurende hun verwachte 
levensduur bestand zijn tegen de te 
verwachten temperatuur- en drukniveaus;

Or. xm

Motivering

Het verdient aanbeveling de levensduur verder te specificeren (door invoeging van het woord 
'verwachte').

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een gedetailleerde beschrijving 
gegeven van de voornaamste 
materiaaleigenschappen en toleranties die 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.
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bij het tankontwerp in aanmerking zijn 
genomen, met inbegrip van de resultaten 
van de tests die het materiaal heeft 
ondergaan.

Or. xm

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van de datum in artikel 15, 
tweede alinea, weigeren de nationale 
autoriteiten, om redenen die verband 
houden met waterstofaandrijving, EG-
typegoedkeuring of nationale 
typegoedkeuring te verlenen voor nieuwe 
voertuigtypen en nieuwe typen 
waterstofsystemen of onderdelen daarvan 
die niet aan de voorschriften van deze 
verordening voldoen.

1. Met ingang van de datum in artikel 15, 
tweede alinea, weigeren de nationale 
autoriteiten, om redenen die verband 
houden met waterstofaandrijving, EG-
typegoedkeuring of nationale 
typegoedkeuring te verlenen voor nieuwe 
voertuigtypen en nieuwe typen 
waterstofsystemen of onderdelen daarvan 
die niet aan de voorschriften van deze 
verordening en zijn uitvoeringsbepalingen 
voldoen.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van AM 3.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van [36 maanden na de 
inwerkingtreding], in het geval van nieuwe 
voertuigen die niet aan de voorschriften 
van deze verordening voldoen, 
beschouwen de nationale autoriteiten, om 
redenen die verband houden met 
waterstofaandrijving, de certificaten van 
overeenstemming als niet langer geldig 
voor de toepassing van artikel 26 van 
Richtlijn 2007/46/EG en verbieden ze de 

2. Met ingang van [36 maanden na de 
inwerkingtreding], in het geval van nieuwe 
voertuigen die niet aan de voorschriften 
van deze verordening en zijn 
uitvoeringsbepalingen voldoen, 
beschouwen de nationale autoriteiten, om 
redenen die verband houden met 
waterstofaandrijving, de certificaten van 
overeenstemming als niet langer geldig 
voor de toepassing van artikel 26 van 
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registratie, de verkoop en de 
ingebruikneming van die voertuigen; in het 
geval van nieuwe waterstofsystemen of 
onderdelen daarvan die niet aan de 
voorschriften van deze verordening 
voldoen, verbieden ze de verkoop en de 
ingebruikneming ervan.

Richtlijn 2007/46/EG en verbieden ze de 
registratie, de verkoop en de 
ingebruikneming van die voertuigen; in het 
geval van nieuwe waterstofsystemen of 
onderdelen daarvan die niet aan de 
voorschriften van deze verordening en zijn 
uitvoeringsbepalingen voldoen, verbieden 
ze de verkoop en de ingebruikneming 
ervan.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van AM 3.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de punten 1 en 2 van dit 
artikel en afhankelijk van de 
inwerkingtreding van de krachtens artikel 
12, lid 1, genomen uitvoeringsmaatregelen 
mogen de nationale autoriteiten, als een 
fabrikant daarom verzoekt, om redenen die 
verband houden met waterstofaandrijving, 
niet weigeren EG-typegoedkeuring of 
nationale typegoedkeuring te verlenen voor 
een nieuw voertuigtype of een nieuw type 
waterstofsysteem of onderdeel daarvan en 
mogen zij de registratie, de verkoop of de 
ingebruikneming van een nieuw 
waterstofsysteem of onderdeel daarvan niet 
verbieden, indien dat voertuig, systeem of 
onderdeel aan de voorschriften van deze 
verordening voldoet.

3. Onverminderd de punten 1 en 2 van dit 
artikel en afhankelijk van de 
inwerkingtreding van de krachtens artikel 
12, lid 1, genomen uitvoeringsmaatregelen 
mogen de nationale autoriteiten, als een 
fabrikant daarom verzoekt, om redenen die 
verband houden met waterstofaandrijving, 
niet weigeren EG-typegoedkeuring of 
nationale typegoedkeuring te verlenen voor 
een nieuw voertuigtype of EG-
typegoedkeuring of nationale 
typegoedkeuring voor een nieuw type 
waterstofsysteem of onderdeel daarvan en 
mogen zij de registratie, de verkoop of de 
ingebruikneming van een nieuw 
waterstofsysteem of onderdeel daarvan niet 
verbieden, indien dat voertuig, systeem of 
onderdeel aan de voorschriften van deze 
verordening en zijn uitvoeringsbepalingen 
voldoet.

Or. xm

Motivering

De verwijzing naar de uitvoeringsbepalingen wordt opgenomen om dezelfde reden als bij artikel 
4, lid 1. 'EG-typegoedkeuring' is opgenomen om de tekst te laten aansluiten bij de voorgaande 
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leden: indien naar EG-typegoedkeuring van een nieuw soort voertuig wordt verwezen, moet dit 
ook betrekking hebben op EG-typegoedkeuring van een nieuw type waterstofsysteem of de 
onderdelen daarvan.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 39, lid 9, van 
Richtlijn 2007/46/EG de volgende 
uitvoeringsbepalingen vast: 

1. De Commissie stelt de volgende 
uitvoeringsbepalingen vast: 

(a) de bestuursrechtelijke bepalingen voor 
de EG-typegoedkeuring van voertuigen 
wat de waterstofaandrijving ervan betreft, 
en van waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan;
(b) de informatie die fabrikanten moeten 
verstrekken voor de typegoedkeuring en de 
periodieke inspectie bedoeld in artikel 4, 
leden 4 en 5;
(c) gedetailleerde regels voor de 
testprocedures (bijlagen II tot en met V);
(d) gedetailleerde regels voor de installatie 
van waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan (bijlage VI);

(e) voorschriften voor de veilige en 
betrouwbare werking van 
waterstofsystemen en onderdelen daarvan 
(artikel 5). 

(a) de bestuursrechtelijke bepalingen voor 
de EG-typegoedkeuring van voertuigen 
wat de waterstofaandrijving ervan betreft, 
en van waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan;
(b) de informatie die fabrikanten moeten 
verstrekken voor de typegoedkeuring en de 
periodieke inspectie bedoeld in artikel 4, 
leden 4 en 5;
(c) gedetailleerde regels voor de 
testprocedures (bijlagen II tot en met V);
(d) gedetailleerde regels voor de installatie 
van waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan (bijlage VI);

(e) voorschriften voor de veilige en 
betrouwbare werking van 
waterstofsystemen en onderdelen daarvan 
(artikel 5). 

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
40, lid 2, van richtlijn 2007/46/EG 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. xm

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking omdat de uitvoeringsbepalingen moeten worden goedgekeurd 
overeenkomstig kaderrichtlijn 2007/46/EG (het basisdocument voor typegoedkeuring van alle 
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voertuigen).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 2  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan volgens de 
procedure van artikel 39, lid 9, van 
Richtlijn 2007/46/EG de volgende 
uitvoeringsbepalingen vaststellen:

2. De Commissie kan de volgende 
uitvoeringsbepalingen vaststellen: 

(a) specifieke technische voorschriften 
voor de toepassing van artikel 8, lid 4, en 
van artikel 9, lid 2;
(b) specificaties voor de voorschriften met 
betrekking tot:
- nieuwe vormen van waterstofopslag en –
gebruik;
- botsbeveiliging van het voertuig;

- geïntegreerde systeemveiligheid, ten 
minste voorschriften inzake lekdetectie en 
reinigingsgas;
- elektrische isolatie en elektrische 
veiligheid;
(c) andere maatregelen die nodig zijn voor 
de toepassing van deze verordening.

(a) specifieke technische voorschriften 
voor de toepassing van artikel 8, lid 4, en 
van artikel 9, lid 2;
(b) specificaties voor de voorschriften met 
betrekking tot:
- nieuwe vormen van waterstofopslag en –
gebruik;
- botsbeveiliging van het voertuig;

- geïntegreerde systeemveiligheid, ten 
minste voorschriften inzake lekdetectie en 
reinigingsgas;
- elektrische isolatie en elektrische 
veiligheid;
(c) andere maatregelen die nodig zijn voor 
de toepassing van deze verordening.

Deze maatregelen, die niet-essentiële
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
40, lid 2, van richtlijn 2007/46/EG 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. xm

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking omdat de uitvoeringsbepalingen moeten worden goedgekeurd 
overeenkomstig kaderrichtlijn 2004/46/EG (het basisdocument voor typegoedkeuring van alle 
voertuigen).
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) specificaties voor de voorschriften met 
betrekking tot:

b) specificaties voor de voorschriften met 
betrekking tot:

- het gebruik van zuiver waterstof of een 
mengsel van waterstof en 
aardgas/biomethaan;

– nieuwe vormen van waterstofopslag en –
gebruik;

– nieuwe vormen van waterstofopslag en –
gebruik;

– botsbeveiliging van het voertuig; – botsbeveiliging van het voertuig wat 
betreft de integriteit van de 
waterstofsystemen en de onderdelen 
daarvan;

– geïntegreerde systeemveiligheid, ten 
minste voorschriften inzake lekdetectie en 
reinigingsgas;

– geïntegreerde systeemveiligheid, ten 
minste voorschriften inzake lekdetectie en 
reinigingsgas;

– elektrische isolatie en elektrische 
veiligheid;

– elektrische isolatie en elektrische 
veiligheid;

- etikettering van het voertuig.

Or. xm

Motivering

Specifiek vereiste met betrekking tot zuiver waterstof of een mengsel van waterstof en 
aardgas/biomethaan, dat uit artikel 3, lid 1, was geschrapt. Past beter in de 
uitvoeringsbepalingen. Hetzelfde geldt voor de referentie naar de integriteit van de 
waterstofsystemen en de onderdelen daarvan. Etikettering hoort hier thuis omdat het een 
belangrijk element is voor het identificeren van voertuigen op waterstof.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
worden opgelegd wanneer fabrikanten deze 
verordening overtreden, en ze nemen alle 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat die sancties worden uitgevoerd. De 

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
worden opgelegd wanneer fabrikanten deze 
verordening en zijn uitvoeringsbepalingen 
overtreden, en ze nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
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vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten brengen de Commissie uiterlijk 
[18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] van de vastgestelde 
sancties op de hoogte en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

sancties worden uitgevoerd. De 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten brengen de Commissie uiterlijk 
[24 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] van de vastgestelde 
sancties op de hoogte en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

Or. xm

Motivering

Zie de motivering van AM 3 (wat de uitvoeringsbepalingen betreft). De verlenging tot 24 
maanden is opgenomen omdat 18 maanden gezien de duur van de nationale 
wetgevingsprocessen te kort kan zijn om de Commissie in kennis te stellen van de op 
lidstaatniveau vastgestelde sanctiebepalingen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I, inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de volgende onderdelen van een 
waterstofsysteem is typegoedkeuring 
vereist:

Voor de volgende onderdelen van een 
waterstofsysteem, indien geïnstalleerd, s 
typegoedkeuring vereist:

Or. xm

Motivering

Precisering en verduidelijking.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – letter a) – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) sensoren (voor het detecteren van 
waterstoflekkages).

Or. xm
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Motivering

Logische toevoeging.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – letter b) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onderdelen bestemd voor het gebruik 
van gecomprimeerd (gasvormig) waterstof:

b) onderdelen bestemd voor het gebruik 
van gecomprimeerd (gasvormig) waterstof 
met een nominale systeemdruk van meer 
dan 3,0 bar:

Or. xm

Motivering

Het snijdt hout de verplichting van typegoedkeuring van onderdelen te beperken tot die welke 
gecomprimeerd (gasvormig) waterstof met een nominale systeemdruk van meer dan 3,0 bar 
gebruiken omdat dit mogelijke verwarring vermijdt met de goedkeuring van onderdelen die aan 
een lagere druk worden blootgesteld (waarvan de goedkeuring het goedkeuringsproces onnodig 
zou bemoeilijken, en die onder punt a) vallen (betreffende onderdelen voor vloeibare waterstof)).

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – letter b) – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) sensoren (voor het detecteren van 
waterstoflekkages).

Or. xm

Motivering

Logische toevoeging.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage II – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Vultest: bij deze test moet worden 
aangetoond dat het waterstofpeil tijdens het 
vullen nooit de overdrukinrichtingen doet 
openen.

(c) Vultest: bij deze test moet worden 
aangetoond dat het systeem dat voorkomt 
dat de tank te veel wordt gevuld goed 
werkt en dat het waterstofpeil tijdens het 
vullen nooit de overdrukinrichtingen doet 
openen.

Or. xm

Motivering

Verduidelijking van het feit dat het met name gaat om de goede werking van het systeem dat 
voorkomt dat de tank te veel wordt gevuld. Wanneer dat systeem goed functioneert, zal het 
waterstofpeil de overdrukinrichting nooit doen openen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage VI – lid 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In het geval van een incident 
onderbreekt een automatische afsluitklep 
de toevoer van gas vanuit de tank.

Or. xm

Motivering

Een automatische afsluitklep is hier een 'must' omdat in het geval van een incident de toevoer 
van gas vanuit de tank uiteraard moet worden onderbroken.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage VI – lid 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Onderdelen van een waterstofsysteem 13. Onderdelen van een waterstofsysteem 
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waaruit waterstof in de passagiers- of 
bagageruimte of een andere niet-verluchte 
ruimte zou kunnen lekken, zijn voorzien 
van een gasdichte behuizing of van een 
gelijkwaardige oplossing zoals bedoeld in 
de uitvoeringswetgeving.

waaruit waterstof in de passagiers- of 
bagageruimte of een andere niet-verluchte 
ruimte zou kunnen lekken, zijn voorzien 
van een gasdichte behuizing of van een 
gelijkwaardige oplossing.

Or. xm

Motivering

De referentie komt in geen enkel van de andere leden van bijlage VI voor en dit is ook logisch 
omdat in artikel 12, lid 1, onder d), staat dat maatregelen voor heel bijlage VI zullen worden 
goedgekeurd. Ten tweede wordt hier de term 'uitvoeringsbepalingen' gebruikt, terwijl overal 
elders de term 'maatregelen' wordt gebruikt.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage VII – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aanhangsel 4 van bijlage XI wordt de 
volgende nieuwe regel aan de tabel 
toegevoegd:

In aanhangsel 5 van bijlage XI wordt het 
volgende lid 58 bis aan de tabel 
toegevoegd:

Or. xm

Motivering

Lid 7 van bijlage VII bevat een foutieve referentie naar aanhangsel 4 van bijlage XI. “. De juiste 
referentie is naar aangangsel 5, dat, in richtlijn 2007/46/EG, betrekking heeft op mobiele 
kranen.
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