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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Stanowienie zasad dotyczących budowy pojazdów silnikowych napędzanych wodorem może 
się dziś jeszcze wydawać przedwczesnym wybieganiem w przyszłość. Jednak właśnie 
dlatego, że już zaczynają powstawać pierwsze takie pojazdy, jak najbardziej prawidłowe 
i rozsądne będzie wczesne nadanie tej problematyce odpowiednich ram. Cieszy również, że 
ramy te powstają w pierwszej kolejności w ujęciu ogólnoeuropejskim, a zatem umożliwiają 
odzwierciedlenie w przepisach powstających rozwiązań technicznych, a nie odwrotnie, jak to 
bywa, gdy często problematyczne okazuje się ujednolicanie istniejących już koncepcji pod 
jednym ogólnoeuropejskim „dachem” przepisów i uregulowań. 

Z tego punktu widzenia jest to niezwykle pozytywna inicjatywa. Ponieważ wprowadzaniu tej 
stosunkowo nowej technologii może towarzyszyć szereg problemów dotyczących 
bezpieczeństwa, należy zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa systemów wodorowych, 
jak w przypadku konwencjonalnych technologii napędowych. Zastosowanie w pojazdach 
silnikowych wodoru (którego nie uznaje się za źródło energii, tylko za obiecujący nośnik 
energetyczny) to bardzo przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązanie. Oznacza ono 
zerową emisję związków węgla i gazów cieplarnianych, a zatem zwiększenie udziału 
pojazdów napędzanych w ten sposób w ruchu drogowym jest pożądane, a zarazem przyczyni 
się do zwiększenia zaufania użytkowników do tej nowej technologii. Wskazane jest również 
określenie nieistniejących dotąd we Wspólnocie ram prawnych dla homologacji takich 
pojazdów. Należy zauważyć, że niektóre firmy już zbudowały prototypy pojazdów 
wodorowych czy nawet wprowadzają je już na rynek (np. niewielka liczba autobusów na 
ogniwa paliwowe). Trzeba również przypomnieć, że sporą aktywność w tej dziedzinie 
zaobserwuje się już w USA, Japonii i Korei, a zatem z punktu widzenia utrzymania 
konkurencyjności UE proponowany dokument nie powstaje jeszcze zbyt późno.

Przedstawiony wniosek poprzedziło wiele dyskusji specjalistów w organach KE i wśród 
innych zainteresowanych podmiotów, przede wszystkim producentów i wyspecjalizowanych 
ośrodków badawczych (głównie TRL UK). Przy KE działa ekspercka grupa robocza 
ds. wodoru (przedstawiony wniosek powstał zresztą w oparciu o jej prace). W czerwcu 
2006 r. przeprowadzono ponadto ankietę wśród uczestników procesu przygotowawczego, 
której celem było uzyskanie opinii o preferowanych w tej dziedzinie rozwiązaniach. Wyniki 
tych działań przedstawiono państwom członkowskim w roku 2006 i na początku roku 2007, 
przy czym okazało się, że należy opracować kompleksową analizę wyników, oceniającą kilka 
możliwych podejść do tego tematu. 

Jako jedyną metodę wybrano stanowienie prawodawstwa na szczeblu UE przy zachowaniu 
zasady pomocniczości, ponieważ wyznaczonych celów nie można osiągnąć za pomocą 
odosobnionych działań pojedynczych państw członkowskich. Wniosek w sprawie 
rozporządzenia wprowadza tylko podstawowe uregulowania dotyczące homologacji typu 
pojazdów kategorii H i N, a specyfikacje techniczne znajdą się w przepisach wykonawczych. 
Rozporządzenie ma również dotyczyć ochrony pojazdów przed skutkami zderzenia oraz 
stosowania wodoru. Do celów rozporządzenia „pojazd napędzany wodorem” oznacza każdy 
pojazd wykorzystujący czysty wodór lub mieszaninę wodoru i gazu ziemnego. „System 
napędowy” silniki spalinowe wykorzystujące wodór lub napęd oparty na ogniwach 
paliwowych. Rozporządzenie określa ponadto obowiązki producentów i ogólne wymagania 
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dotyczące części i instalacji wodorowych, w tym zbiorników na płynny wodór oraz na 
sprężony wodór gazowy. Dotyczy ono również ogólnych wymagań dotyczących montażu 
części i instalacji wodorowych w pojeździe. Rozporządzenie zawiera też oczywiście 
harmonogram wdrażania przepisów, środki wykonawcze, sankcje za niezgodność z 
rozporządzeniem oraz kwestie dotyczące jego wejścia w życie.

Wniosek jest w pełni zgodny ze strategią trwałego rozwoju UE. 

Poniższa tabela przedstawia perspektywy na przyszłość w omawianej dziedzinie. 

Tabela: Odsetek pojazdów wodorowych w latach 2017-2025

Rok Scenariusz a dla pojazdów 
wodorowych: Bardzo duże 

wsparcie polityczne, szybkie 
zdobywanie wiedzy

Scenariusz b dla pojazdów 
wodorowych: Duże wsparcie 

polityczne, szybkie 
zdobywanie wiedzy

Scenariusz c dla pojazdów 
wodorowych: Skromne 

wsparcie polityczne, 
powolne zdobywanie wiedzy

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%

Źródło: Ocena wpływu Komisji Europejskiej (SEC(2007)1301), s. 33

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt (1)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) pojazdów napędzanych wodorem 
kategorii M i N, w tym ochrony w 
przypadku zderzenia i bezpieczeństwa 
elektrycznego tych pojazdów;

(1) pojazdów napędzanych wodorem 
kategorii M i N;

Or. xm

Uzasadnienie

Skreślony fragment znajduje się w art. 12 ust. 2 lit. b) wśród elementów, w odniesieniu do 
których Komisja może (ale nie musi) ustanowić środki wykonawcze. Dlatego też fragment ten 
należy w tym miejscu skreślić.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt (1)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „pojazd napędzany wodorem” oznacza 
każdy pojazd silnikowy wykorzystujący 
czysty wodór lub mieszaninę wodoru i 
gazu ziemnego jako paliwo napędzające 
pojazd;

(1) „pojazd napędzany wodorem” oznacza 
każdy pojazd silnikowy wykorzystujący 
wodór jako paliwo w swoim układzie 
napędowym;

Or. xm

Uzasadnienie

Po dyskusjach na temat potrzeby lepszego zdefiniowania wodoru jako czynnika napędowego 
(czysty wodór, mieszanina wodoru z gazem ziemnym) proponujemy nową definicję, która jest 
bardziej jednoznaczna, ponieważ dotyczy do pojazdu, w którego systemie napędowym 
zastosowano wodór w jakiejkolwiek postaci. Zob. również poprawkę 13 i jej uzasadnienie.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci wykazują, że wszystkie 
nowe pojazdy napędzane wodorem 
sprzedane, zarejestrowane lub dopuszczone 
do ruchu we Wspólnocie i wszystkie części 
lub instalacje wodorowe sprzedane lub 
dopuszczone do eksploatacji we 
Wspólnocie uzyskały homologację typu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1. Producenci wykazują, że wszystkie 
nowe pojazdy napędzane wodorem 
sprzedane, zarejestrowane lub dopuszczone 
do ruchu we Wspólnocie i wszystkie części 
lub instalacje wodorowe sprzedane lub 
dopuszczone do eksploatacji we 
Wspólnocie uzyskały homologację typu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z
jego środkami wykonawczymi.

Or. xm

Uzasadnienie

Produkowane pojazdy muszą być technicznie zgodne nie tylko z omawianym 
rozporządzeniem, ale oczywiście również z wymogami rozporządzenia wykonawczego, które 
będzie zawierało bardziej szczegółowe wymagania techniczne dotyczące pojazdów i ich 
instalacji wodorowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów homologacji typu pojazdu,
producenci wyposażają pojazdy napędzane 
wodorem w części i instalacje wodorowe 
skontrolowane i zamontowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

2. Dla celów homologacji typu pojazdu 
producenci wyposażają pojazdy napędzane 
wodorem w części i instalacje wodorowe 
skontrolowane i zamontowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i z jego 
środkami wykonawczymi.

Or. xm

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 3.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla celów homologacji typu części i 
instalacji, producenci gwarantują zbadanie 
części i instalacji wodorowych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

3. Dla celów homologacji typu części i 
instalacji producenci gwarantują zbadanie 
części i instalacji wodorowych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i jego 
środkami wykonawczymi.

Or. xm

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 3.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci dostarczają informacje dla 
celów okresowej kontroli instalacji 
wodorowych i komponentów w czasie 
okresu użytkowania pojazdu.

5. Producenci dostarczają upoważnionym 
organom kontrolnym informacje dla celów 
kontroli i utrzymania części i instalacji 
wodorowych w czasie okresu użytkowania 
pojazdu.

Or. xm

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie jest zbyt ogólne. W pierwotnym wniosku znalazło się słowo 
„okresowej”. Jest oczywiste, że specyfika informacji będzie zawsze dostosowana do adresata.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) części i instalacje wodorowe znoszą 
przewidywane temperatury i ciśnienia 
przez cały okres ich użytkowania;

d) części i instalacje wodorowe znoszą 
przewidywane temperatury i ciśnienia 
przez cały zakładany okres ich 
użytkowania;

Or. xm

Uzasadnienie

Lepiej dokładniej określić okres użytkowania części i instalacji wodorowych, dodając słowo 
„zakładany” (okres użytkowania).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Należy przedstawić szczegółowy opis 
wszystkich głównych własności i tolerancji 
materiału zastosowanego w konstrukcji 
zbiornika, w tym wyniki badań, którym 
poddano materiał.

3. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. xm

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od daty określonej w 
drugim akapicie art. 15, władze krajowe 
odmawiają przyznawania homologacji typu 
UE lub krajowej homologacji typu nowym 
typom pojazdów w oparciu o przesłanki 
dotyczące napędu wodorowego lub 
przyznawania homologacji typu UE lub 
krajowej homologacji typu częściom w 
odniesieniu do nowych typów części lub 
instalacji wodorowych, które nie spełniają 
wymagań określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

1. Ze skutkiem od daty określonej w 
drugim akapicie art. 15 władze krajowe 
odmawiają przyznawania homologacji typu 
WE lub krajowej homologacji typu nowym 
typom pojazdów w oparciu o przesłanki 
dotyczące napędu wodorowego lub 
przyznawania homologacji typu WE lub 
krajowej homologacji typu częściom w 
odniesieniu do nowych typów części lub 
instalacji wodorowych, które nie spełniają 
wymagań określonych w niniejszym 
rozporządzeniu i w jego środkach 
wykonawczych.

Or. xm

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 3.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od [data, 36 miesięcy od 
daty wejścia w życie] władze krajowe – w 
oparciu o przesłanki dotyczące napędu 
wodorowego w przypadku nowych 
pojazdów, które nie spełniają wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzaniu 
– uznają wyciągi ze świadectwa 
homologacji za nieważne dla celów art. 26 
dyrektywy 2007/46/WE i zabraniają 
rejestracji, sprzedaży i dopuszczania do 
eksploatacji takich pojazdów, a w 
przypadku nowych części lub instalacji 
wodorowych, które nie spełniają wymagań 

2. Ze skutkiem od [data, 36 miesięcy od 
daty wejścia w życie] władze krajowe – w 
oparciu o przesłanki dotyczące napędu 
wodorowego w przypadku nowych 
pojazdów, które nie spełniają wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzaniu i 
w jego środkach wykonawczych – uznają 
wyciągi ze świadectwa homologacji za 
nieważne dla celów art. 26 dyrektywy 
2007/46/WE i zabraniają rejestracji, 
sprzedaży i dopuszczania do eksploatacji 
takich pojazdów, a w przypadku nowych 
części lub instalacji wodorowych, które nie 
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określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
zabraniają ich sprzedaży i dopuszczania do 
eksploatacji.

spełniają wymagań określonych w 
niniejszym rozporządzeniu i w jego 
środkach wykonawczych, zabraniają ich 
sprzedaży i dopuszczania do eksploatacji.

Or. xm

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 3.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu i pod warunkiem wejścia w życie 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z art. 12 ust. 1, jeśli producent 
zwróci się ze stosowną prośbą, władze 
krajowe nie mogą – w oparciu o przesłanki 
dotyczące napędu wodorowego – odmówić 
wydania homologacji typu UE lub 
krajowej homologacji typu ani zabronić 
rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do 
eksploatacji nowego pojazdu, ani zabronić 
sprzedaży lub dopuszczania do eksploatacji 
nowych części lub instalacji wodorowych, 
jeśli dany pojazd, część lub instalacja 
spełnia wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu i pod warunkiem wejścia w życie 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z art. 12 ust. 1, jeśli producent 
zwróci się ze stosowną prośbą, władze 
krajowe nie mogą – w oparciu o przesłanki 
dotyczące napędu wodorowego – odmówić 
wydania homologacji typu WE lub 
krajowej homologacji typu ani zabronić 
rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do 
eksploatacji nowego pojazdu, ani też 
odmówić wydania homologacji typu WE 
lub krajowej homologacji typu ani 
zabronić sprzedaży lub dopuszczania do 
eksploatacji nowych części lub instalacji 
wodorowych, jeśli dany pojazd, część lub 
instalacja spełnia wymagania określone w 
niniejszym rozporządzeniu i w jego 
środkach wykonawczych.

Or. xm

Uzasadnienie

Dodanie słów „i w jego środkach wykonawczych” wynika z zastosowania tej samej zasady, co 
w art. 4 ust. 1. Uzupełnienie o słowa „wydania homologacji typu WE lub krajowej 
homologacji typu” to ujednolicenie tekstu z treścią poprzednich ustępów: skoro przepis 
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dotyczy homologacji typu WE nowego typu pojazdu, musi dotyczyć również homologacji typu 
WE nowej części lub instalacji wodorowej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą określoną w art. 39 
ust. 9 dyrektywy 2007/46/WE, Komisja 
przyjmuje następujące środki wykonawcze:

a) przepisy administracyjne dotyczące 
homologacji typu UE pojazdów w 
odniesieniu do napędu wodorowego oraz 
części i instalacji wodorowych;

b) informacje, które mają być 
przekazywane przez producentów dla 
celów homologacji typu i okresowych 
kontroli wymienionych w art. 4 ust. 4 i 5;

c) szczegółowe zasady procedur 
kontroli określonych w załącznikach II-V;

d) szczegółowe zasady dla części i 
instalacji wodorowych wymienione w 
załączniku VI;

e) wymagania dotyczące 
bezpiecznego i niezawodnego 
funkcjonowania części i instalacji 
wodorowych wymienione w art. 5.

Komisja przyjmuje następujące środki 
wykonawcze: 

a) przepisy administracyjne dotyczące 
homologacji typu WE pojazdów w 
odniesieniu do napędu wodorowego oraz 
części i instalacji wodorowych;

b) informacje, które mają być 
przekazywane przez producentów dla 
celów homologacji typu i okresowych 
kontroli wymienionych w art. 4 ust. 4 i 5;

c) szczegółowe zasady procedur 
kontroli określonych w załącznikach II-V;

d) szczegółowe zasady dla części i 
instalacji wodorowych wymienione w 
załączniku VI;

e) wymagania dotyczące 
bezpiecznego i niezawodnego 
funkcjonowania części i instalacji 
wodorowych wymienione w art. 5.

Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 40 ust. 2 
dyrektywy 2007/46/WE.

Or. xm
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Uzasadnienie

Uściślenie to jest niezbędne, ponieważ środki wykonawcze muszą być przyjmowane zgodnie 
z dyrektywą ramową 2007/46/WE, będącą podstawowych aktem dotyczącym homologacji 
typu wszelkich pojazdów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, zgodnie z procedurą 
wymienioną w art. 39 ust. 9 dyrektywy 
2007/46/WE, przyjąć następujące środki 
wykonawcze:

a) szczegółowe wymagania techniczne 
dotyczące stosowania art. 8 ust. 4 i art. 9 
ust. 2;

b) specyfikacje dla wymagań 
dotyczących dowolnego z poniższych 
punktów:

– nowe formy przechowywania lub 
stosowania wodoru;

– ochrona pojazdu w czasie zderzenia;

– wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa instalacji zintegrowanych, 
obejmujące co najmniej wykrywanie 
przecieków i wymagania dotyczące gazu 
upuszczanego z obiegu;

– izolacji elektrycznej i 
bezpieczeństwa elektrycznego;

c) inne środki niezbędne w celu 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Komisja może przyjąć następujące środki 
wykonawcze: 

a) szczegółowe wymagania techniczne 
dotyczące stosowania art. 8 ust. 4 i art. 9 
ust. 2;

b) specyfikacje dla wymagań 
dotyczących dowolnego z poniższych 
punktów:

– nowe formy przechowywania lub 
stosowania wodoru;

– ochrona pojazdu w czasie zderzenia;

– wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa instalacji zintegrowanych, 
obejmujące co najmniej wykrywanie 
przecieków i wymagania dotyczące gazu 
upuszczanego z obiegu;

– izolacji elektrycznej i 
bezpieczeństwa elektrycznego;

c) inne środki niezbędne w celu 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 40 ust. 2 
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dyrektywy 2007/46/WE.

Or. xm

Uzasadnienie

Uściślenie to jest niezbędne, ponieważ środki wykonawcze muszą być przyjmowane zgodnie 
z dyrektywą ramową 2007/46/WE, będącą podstawowych aktem dotyczącym homologacji 
typu wszelkich pojazdów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) specyfikacje dla wymagań dotyczących 
dowolnego z poniższych punktów:

b) specyfikacje dla wymagań dotyczących 
dowolnego z poniższych punktów:

– stosowanie czystego wodoru lub 
mieszanki wodoru i gazu ziemnego / 
biometanu;

– nowe formy przechowywania lub 
stosowania wodoru;

– nowe formy przechowywania lub 
stosowania wodoru;

– ochrona pojazdu w czasie zderzenia; – ochrona pojazdu w czasie zderzenia w 
odniesieniu do szczelności części i 
instalacji wodorowych;

– wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
instalacji zintegrowanych, obejmujące co 
najmniej wykrywanie przecieków i 
wymagania dotyczące gazu upuszczanego 
z obiegu;

– wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
instalacji zintegrowanych, obejmujące co 
najmniej wykrywanie przecieków i 
wymagania dotyczące gazu upuszczanego 
z obiegu;

– izolacji elektrycznej i bezpieczeństwa 
elektrycznego;

– izolacji elektrycznej i bezpieczeństwa 
elektrycznego;

– znakowanie pojazdu;

Or. xm

Uzasadnienie

Dodano wymaganie szczegółowe dotyczące czystego wodoru lub mieszanki wodoru z gazem 
ziemnym albo biometanem, usunięte z art. 3 punkt (1), ponieważ umieszczenie go w tym 
miejscu, w artykule nt. środków wykonawczych, jest bardziej logiczne. To samo dotyczy 
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dodania wzmianki o szczelności części wodorowych w odniesieniu do ochrony w czasie 
zderzenia. Znakowanie pojazdu dodano w tym miejscy jako istotny element identyfikacji 
pojazdu zawierającego części wodorowe.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają
przepisy dotyczące kar obowiązujących w 
przypadku naruszenia przez producentów 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
i podejmują wszelkie środki niezbędne do 
zagwarantowania ich wdrożenia.
Wprowadzone kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i przekonujące. Państwa 
członkowskie zawiadamiają Komisję o 
tych przepisach nie później niż [data, 
18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] i bezzwłocznie przekazują 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach ich dotyczących.

1. Państwa członkowskie określają
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przez producentów 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
jego środków wykonawczych oraz
podejmują wszelkie środki niezbędne do 
zagwarantowania ich wykonania. 
Wprowadzone kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie zawiadamiają Komisję o
tych przepisach nie później niż [data, 
24 miesiące od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] i bezzwłocznie przekazują 
informacje o wszelkich późniejszych 
zmianach ich dotyczących.

Or. xm

Uzasadnienie

„Środki wykonawcze” – zob. uzasadnienie poprawki 3. Przedłużenie terminu do 24 miesięcy 
zaproponowano z tego powodu, że krajowy proces legislacyjny może być tak długotrwały, że 
18 miesięcy nie wystarczy na zawiadomienie Komisji o przepisach dotyczących kar, 
przyjętych przez dane państwo.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I, część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Homologacji typu podlegają następujące 
części wodorowe:

Jeżeli pojazd jest w nie wyposażony, 
homologacji typu podlegają następujące 
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części wodorowe:

Or. xm

Uzasadnienie

Uściślenie i wyjaśnienie tekstu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I – litera a) – punkt (10 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) czujniki wycieku wodoru;

Or. xm

Uzasadnienie

Zgodnie z logiką czujniki należą do tej grupy.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) części przeznaczone do stosowania z 
wodorem sprężonym (gazowym):

b) części przeznaczone do stosowania z 
wodorem sprężonym (gazowym) o 
nominalnym ciśnieniu roboczym powyżej 
3,0 MPa:

Or. xm

Uzasadnienie

Rozsądnie będzie ograniczyć obowiązek homologacji typu wyłącznie do części pracujących ze 
sprężonym (gazowym) wodorem o ciśnieniu powyżej 3,0 MPa, ponieważ w ten sposób nie 
dojdzie do nieporozumień dotyczących homologacji części podlegających niższemu ciśnieniu, 
co niepotrzebnie komplikowałoby proces homologacji (ponadto części te należą do lit. a), 
dotyczącej elementów pracujących z ciekłym wodorem).
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I – litera b) – punkt (15 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) czujniki wycieku wodoru;

Or. xm

Uzasadnienie

Zgodnie z logiką czujniki należą do tej grupy.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik II – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Badanie poziomu maksymalnego 
napełnienia: Celem badania jest uzyskanie 
dowodów, że poziom wodoru w czasie 
procedury napełniania nigdy nie 
spowoduje otwarcia urządzeń 
nadmiarowych ciśnieniowych.

(c) Badanie poziomu maksymalnego 
napełnienia: Celem badania jest uzyskanie 
dowodów, że system zapobiegający 
przepełnieniu zbiornika działa prawidłowo 
i że poziom wodoru w czasie procedury 
napełniania nigdy nie spowoduje otwarcia 
urządzeń nadmiarowych ciśnieniowych.

Or. xm

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podstawowe uściślenie, że chodzi przede wszystkim o prawidłową pracę 
systemu zapobiegającego przepełnieniu: tylko przy jego prawidłowym działaniu poziom 
wodoru przy napełnianiu nie spowoduje otwarcia zaworów bezpieczeństwa.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik VI – ustęp 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W razie wypadku automatyczny zawór 
odcinający przerywa dopływ gazu ze 
zbiornika.

Or. xm

Uzasadnienie

Należy umieścić w tym miejscu automatyczny zawór odcinający, ponieważ w razie wypadku 
występuje konieczność przerwania dopływu gazu ze zbiornika.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik VI – ustęp 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Części wodorowe, z których wodór 
może wyciekać w przedziale pasażerskim 
lub bagażowym, lub innym przedziale 
niewentylowanym, muszą być wyposażone 
w szczelną obudowę lub inne równoważne 
rozwiązanie, zgodnie z wykonawczymi 
przepisami prawnymi.

13. Części wodorowe, z których wodór 
może wyciekać w przedziale pasażerskim 
lub bagażowym, lub innym przedziale 
niewentylowanym, muszą być wyposażone 
w szczelną obudowę lub inne równoważne 
rozwiązanie.

Or. xm

Uzasadnienie
Wzmianka ta nie figuruje w żadnym innym punkcie załącznika VI; jest to logiczne, ponieważ 
art. 12 ust. 1 lit. d) stanowi, że przyjęte zostaną środki dotyczące całego załącznika VI. 
Ponadto we wszystkich innych miejscach występują „środki”, a tylko w tym miejscu 
„wykonawcze przepisy prawne”.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik VII – ustęp 7 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pkt 62 tabeli w dodatku 4 do załącznika 
XI należy dodać następujący nowy rząd:

W dodatku 5 do załącznika XI do tabeli
dodaje się następujący punkt 58 a:

Or. xm

Uzasadnienie

W załączniku VII pkt 7 mylnie podano „w dodatku 4 do załącznika XI”. Poprawne 
odniesienie to „dodatek 5”, który w dyrektywie 2007/46/WE dotyczy żurawi samochodowych.
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