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KORTFATTAD MOTIVERING

Det kan förefalla för tidigt att redan nu fastställa regler för tillverkning av vätgasdrivna 
motorfordon. Det är emellertid just för att de första fordonen av detta slag nu börjar dyka upp 
som det är absolut rätt och rimligt att i förväg ge området den nödvändiga rättsliga ramen. Det 
är också glädjande att denna ram först uppstår som en EU-övergripande tanke – vilket gör det 
möjligt att se till att reglerna avspeglas i den framtida tekniska utrustningen i stället för 
tvärtom, vilket ofta är problematiskt när redan existerande idéer ska föras in under ett 
EU-övergripande tak av lagar och förordningar. 

Från denna synpunkt är initiativet därför mycket positivt. Eftersom introduktionen av relativt 
ny teknik kan åtföljas av en rad säkerhetsproblem, måste man se till att vätgassystem ger 
samma säkerhetsgrad som konventionell framdrivningsteknik. Användningen av väte (som 
inte betraktas som en energikälla utan som en lovande energibärare) i landsvägsfordon är ett 
mycket positivt steg för miljön. Eftersom vätgasdrivna fordon inte ger upphov till några 
utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser bör andelen sådana fordon i trafiken öka, inte 
minst genom att man bidrar till att öka allmänhetens tilltro till den nya tekniken. Dessutom 
behövs det ett regelverk för godkännandet av dessa fordon, vilket för närvarande saknas. En 
del företag har redan tagit fram prototyper till vätgasdrivna fordon och introducerar dem även 
på marknaden (t.ex. ett litet antal bränslecellbussar). Man bör också komma ihåg att 
betydande verksamhet inom området redan är på gång i USA, Japan och Korea, vilket ur 
konkurrenssynpunkt innebär att det fortfarande är relativt gott om tid för EU att lägga fram 
det föreslagna dokumentet.

Det framlagda förslaget föregicks av en rad tekniska diskussioner inom kommissionens organ 
och med intressenter – huvudsakligen tillverkare och specialiserade forskningsinstitutioner 
(särskilt TRL i Storbritannien). Arbetsgruppen för vätgas (vars diskussioner låg till grund för 
förslaget) är aktiv inom kommissionen. I juni 2006 skickades ett frågeformulär ut till dem 
som deltog i förberedelserna för att kartlägga inställningen till hur frågan borde hanteras. 
Resultatet av dessa åtgärder lades fram för medlemsstaterna 2006 och i början av 2007, och 
det stod klart att det behövdes en ingående konsekvensbedömning av tänkbara strategier. 

Den strategi som valdes var att fastställa en förordning på EU-nivå i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, eftersom de avsedda målen inte kan uppnås genom isolerade åtgärder 
av de enskilda medlemsstaterna. I förslaget till förordning föreskrivs endast grundläggande 
bestämmelser för typgodkännande av fordon av kategorierna M och N, medan de tekniska 
specifikationerna kommer att fastställas med genomförandeåtgärder. Syftet med förordningen 
är också att föreskriva hur fordonen ska skyddas mot konsekvenserna av kollisioner och 
vätgasanvändning. I förordningen avses med en vätgasdrivet fordon alla motorfordon som 
använder rent väte eller en blandning av väte och naturgas. Med framdrivningssystem avses 
antingen väte i inbyggda förbränningsmotorer eller framdrivning med hjälp av bränsleceller. 
I förordningen föreskrivs dessutom tillverkarnas skyldigheter samt allmänna krav för 
vätgaskomponenter, bland annat behållare och tankar för flytande väte och för komprimerat 
(gasformigt) väte. Allmänna krav vid installation av vätgaskomponenter och fordonssystem 
ingår också. I förordningen ingår givetvis tidsplaner för tillämpningen av bestämmelserna, 
genomförandeåtgärder, påföljder om förordningens krav inte uppfylls samt uppgifter om dess 
ikraftträdande.
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Förslaget överensstämmer helt med EU:s strategi för hållbar utveckling. 

I nedanstående tabell finns information om framtidsutsikterna för området: 

Tabell: Introduktionstakt för vätgasdrivna fordon 2017–2025

År HyWays scenario a: 
Extremt starkt 

politiskt stöd, snabb 
informationsspridning

HyWays scenario b: Starkt 
politiskt stöd, snabb 

informationsspridning

HyWays scenario c: Lågt 
politiskt stöd, låg 

informationsspridning

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 %

Källa: Europeiska kommissionens konsekvensbedömning (SEK(2007)1301), s. 33

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) vätgasdrivna fordon i kategorierna M 
och N, inbegripet islagsskydd och 
elektrisk säkerhet i sådana fordon,

1) vätgasdrivna fordon i kategorierna M 
och N,
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Or. xm

Motivering

I artikel 12.2 b ingår den borttagna texten bland element för vilka kommissionen kan (men 
inte behöver) fastställa genomförandeåtgärder. Denna del av texten bör därför utgå.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) vätgasdrivet fordon: varje motorfordon 
som använder ren vätgas eller en 
blandning av väte- och naturgas som 
bränsle för att driva fordonet.

(1) vätgasdrivet fordon: varje motorfordon 
som använder vätgas som bränsle i sitt 
framdrivningssystem.

Or. xm

Motivering

Efter diskussioner om huruvida definitionen av väte som drivmedel (rent väte, en blandning 
av väte och naturgas) borde förbättras, är den nya definitionen enklare – den hänvisar enbart 
till fordon i vars framdrivningssystem väte i något tillstånd används. Se även 
ändringsförslag 13 och dess motivering.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska visa att alla nya 
vätgasdrivna fordon som säljs, registreras 
eller tas i drift inom gemenskapen och att 
alla vätgaskomponenter eller vätgassystem 
som säljs eller tas i drift inom 
gemenskapen är typgodkända i enlighet 
med denna förordning.

1. Tillverkarna ska visa att alla nya 
vätgasdrivna fordon som säljs, registreras 
eller tas i drift inom gemenskapen och att 
alla vätgaskomponenter eller vätgassystem 
som säljs eller tas i drift inom 
gemenskapen är typgodkända i enlighet 
med denna förordning och dess
genomförandeåtgärder.

Or. xm
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Motivering

Tillverkade fordon måste i tekniskt avseende inte bara uppfylla kraven i förordningen utan 
självklart också kraven i genomförandeförordningen till denna förordning, där mer 
detaljerade tekniska krav på fordonen och deras vätgassystem föreskrivs.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För fordonstypgodkännande ska 
tillverkarna utrusta de vätgasdrivna 
fordonen med vätgaskomponenter och 
vätgassystem som provas och installeras 
i enlighet med denna förordning.

2. För fordonstypgodkännande ska 
tillverkarna utrusta de vätgasdrivna 
fordonen med vätgaskomponenter och 
vätgassystem som provas och installeras 
i enlighet med denna förordning och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. xm

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För typgodkännande av komponenter 
och system ska tillverkarna säkerställa att 
vätgaskomponenter och vätgassystem 
provas i enlighet med denna förordning.

3. För typgodkännande av komponenter 
och system ska tillverkarna säkerställa att 
vätgaskomponenter och vätgassystem 
provas i enlighet med denna förordning 
och dess genomförandeåtgärder.

Or. xm

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkarna ska tillhandahålla uppgifter 
för en periodisk inspektion av 
vätgassystemen och vätgaskomponenterna 
under fordonets livslängd.

5. Tillverkarna ska till godkända 
kontrollorgan tillhandahålla uppgifter för 
inspektion och underhåll av 
vätgassystemen och vätgaskomponenterna 
under fordonets livslängd.

Or. xm

Motivering

Den ursprungliga formuleringen är för allmän. Det ursprungliga förslaget innehåller ordet 
”periodisk”. Det är uppenbart att uppgifterna alltid kommer att vara specifika för den 
avsedda mottagaren.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) vätgaskomponenter och vätgassystem 
under sin livslängd tål förväntade 
temperaturer och tryck,

d) vätgaskomponenter och vätgassystem 
under sin förväntade livslängd tål 
förväntade temperaturer och tryck,

Or. xm

Motivering

Livslängden för vätgaskomponenter och vätgassystem bör definieras mer exakt genom 
infogande av ordet ”förväntade” (livslängd).
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En detaljerad beskrivning av egenskaper 
och toleranser hos alla de huvudmaterial 
som används vid konstruktionen av 
behållaren ska tillhandahållas, inbegripet 
resultaten av de provningar som materialet 
underkastats.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. xm

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med verkan från och med den dag som 
anges i artikel 15 andra stycket ska 
nationella myndigheter vägra att bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande med avseende på nya 
fordonstyper av skäl som avser vätgasdrift 
eller för komponenter bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande i fråga om nya typer av 
vätgaskomponenter eller vätgassystem som 
inte uppfyller kraven i denna förordning.

1. Med verkan från och med den dag som 
anges i artikel 15 andra stycket ska 
nationella myndigheter vägra att bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande med avseende på nya 
fordonstyper av skäl som avser vätgasdrift 
eller för komponenter bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande i fråga om nya typer av 
vätgaskomponenter eller vätgassystem som 
inte uppfyller kraven i denna förordning 
och dess genomförandeåtgärder.

Or. xm

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med verkan från och med [datum, 
36 månader efter dagen för ikraftträdandet] 
ska nationella myndigheter av skäl som 
avser vätgasdrift i fråga om nya fordon 
som inte uppfyller kraven i denna 
förordning inte längre betrakta intygen om 
överensstämmelse som giltiga för syftena 
i artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, utan 
förbjuda att sådana fordon registreras, säljs 
och tas i drift och i fråga om nya 
vätgaskomponenter eller vätgassystem som 
inte uppfyller kraven i denna förordning 
förbjuda att de säljs och tas i drift.

2. Med verkan från och med [datum, 
36 månader efter dagen för ikraftträdandet] 
ska nationella myndigheter av skäl som 
avser vätgasdrift i fråga om nya fordon 
som inte uppfyller kraven i denna 
förordning och dess 
genomförandeåtgärder inte längre betrakta 
intygen om överensstämmelse som giltiga 
för syftena i artikel 26 
i direktiv 2007/46/EG, utan förbjuda att 
sådana fordon registreras, säljs och tas 
i drift och i fråga om nya 
vätgaskomponenter eller vätgassystem som 
inte uppfyller kraven i denna förordning 
och dess genomförandeåtgärder förbjuda 
att de säljs och tas i drift.

Or. xm

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att tillämpningen av punkterna 1 
och 2 i denna artikel påverkas och förutsatt 
att genomförandeåtgärder som antagits 
enligt artikel 12.1 träder i kraft får de 
nationella myndigheterna, om en 
tillverkare så begär, inte av skäl som avser 
vätgasdrift vägra att bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande för en ny fordonstyp eller 
en ny typ av vätgaskomponent eller 

3. Utan att tillämpningen av punkterna 1 
och 2 i denna artikel påverkas och förutsatt 
att genomförandeåtgärder som antagits 
enligt artikel 12.1 träder i kraft får de 
nationella myndigheterna, om en 
tillverkare så begär, inte av skäl som avser 
vätgasdrift vägra att bevilja 
EG-typgodkännande eller nationellt 
typgodkännande för en ny fordonstyp eller 
EG-typgodkännande eller nationellt 
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vätgassystem eller förbjuda registrering, 
försäljning eller idrifttagande av ett nytt 
fordon eller förbjuda försäljning eller 
idrifttagande av en ny vätgaskomponent 
eller ett nytt vätgassystem, om det berörda 
fordonet, den berörda komponenten eller 
det berörda systemet uppfyller kraven i 
denna förordning.

typgodkännande för en ny typ av 
vätgaskomponent eller vätgassystem eller 
förbjuda registrering, försäljning eller 
idrifttagande av ett nytt fordon eller 
förbjuda försäljning eller idrifttagande av 
en ny vätgaskomponent eller ett nytt 
vätgassystem, om det berörda fordonet, den 
berörda komponenten eller det berörda 
systemet uppfyller kraven i denna 
förordning och dess 
genomförandeåtgärder.

Or. xm

Motivering

En hänvisning till ”genomförandeåtgärder” infogas enligt samma princip som i artikel 4.1. 
En hänvisning till ”EG-typgodkännande” infogas för att anpassa texten till föregående 
stycken: om hänvisning görs till EG-typgodkännande av en ny typ av fordon, måste detta 
också gälla EG-typgodkännande av en ny typ av vätgaskomponent eller ett nytt vätgassystem.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.9 
i direktiv 2007/46/EG anta följande 
genomförandeåtgärder:

1. Kommissionen ska anta följande 
genomförandeåtgärder:

a) administrativa bestämmelser för 
EG-typgodkännande av fordon med 
avseende på vätgasdrift och av 
vätgaskomponenter och vätgassystem,

a) administrativa bestämmelser för 
EG-typgodkännande av fordon med 
avseende på vätgasdrift och av 
vätgaskomponenter och vätgassystem,

b) vilka uppgifter som ska tillhandahålls av 
tillverkarna för typgodkännandeändamål 
och den periodiska inspektion som avses 
i artikel 4.4 och 4.5,

b) vilka uppgifter som ska tillhandahålls av 
tillverkarna för typgodkännandeändamål 
och den periodiska inspektion som avses 
i artikel 4.4 och 4.5,

c) detaljerade regler för 
provningsförfaranden som fastställs 
i bilagorna II–V,

c) detaljerade regler för 
provningsförfaranden som fastställs 
i bilagorna II–V,

d) detaljerade regler för 
vätgaskomponenter och vätgassystem som 

d) detaljerade regler för 
vätgaskomponenter och vätgassystem som 
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fastställs i bilaga VI, fastställs i bilaga VI,
e) krav för vätgaskomponenternas och 
vätgassystemens säkra och tillförlitliga 
funktion enligt artikel 5.

e) krav för vätgaskomponenternas och 
vätgassystemens säkra och tillförlitliga 
funktion enligt artikel 5.

Åtgärder som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 40.2 i direktiv 2007/46/EG.

Or. xm

Motivering

Detta förtydligande behövs därför att genomförandeåtgärderna måste antas i enlighet med 
ramdirektiv 2007/46/EG, som är grunddokumentet för typgodkännande av alla fordon.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 39.9 
i direktiv 2007/46/EG anta följande 
genomförandeåtgärder:

2. Kommissionen får anta följande 
genomförandeåtgärder:

a) specifika tekniska krav för tillämpningen 
av artikel 8.4 och artikel 9.2,

a) specifika tekniska krav för tillämpningen 
av artikel 8.4 och artikel 9.2,

b) anvisningar för krav som avser något av 
följande:

b) anvisningar för krav som avser något av 
följande:

– nya former för lagring eller användning 
av vätgas,

– nya former för lagring eller användning 
av vätgas,

– fordonets islagsskydd, – fordonets islagsskydd,
– integrerat system för säkerhetskrav som 
minst omfattar detektering av läckor och de 
krav som avser utvädringsgas,

– integrerat system för säkerhetskrav som 
minst omfattar detektering av läckor och de 
krav som avser utvädringsgas,

– elektrisk isolering och elektrisk säkerhet, – elektrisk isolering och elektrisk säkerhet,
c) andra åtgärder som krävs för 
tillämpningen av denna förordning.

c) andra åtgärder som krävs för 
tillämpningen av denna förordning.
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Åtgärder som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 40.2 i direktiv 2007/46/EG.

Or. xm

Motivering

Detta förtydligande behövs därför att genomförandeåtgärderna måste antas i enlighet med 
ramdirektiv 2007/46/EG, som är grunddokumentet för typgodkännande av alla fordon.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) anvisningar för krav som avser något av 
följande:

b) anvisningar för krav som avser något av 
följande:

– användning av rent väte eller en 
blandning av väte och naturgas/biometan

– nya former för lagring eller användning
av vätgas,

– nya former för lagring eller användning 
av vätgas,

– fordonets islagsskydd, – fordonets islagsskydd, för att hålla 
vätgaskomponenter och vätgassystem 
oskadda,

– integrerat system för säkerhetskrav som 
minst omfattar detektering av läckor och de 
krav som avser utvädringsgas,

– integrerat system för säkerhetskrav som 
minst omfattar detektering av läckor och de 
krav som avser utvädringsgas,

– elektrisk isolering och elektrisk säkerhet, – elektrisk isolering och elektrisk säkerhet,

– märkning av fordonet,

Or. xm

Motivering

I detta ändringsförslag infogas särskilda krav som gäller rent väte eller en blandning av väte 
och naturgas/biometan som togs bort från artikel 3.1, eftersom det är mer logiskt att ha detta 
förtydligande här – i genomförandebestämmelserna. Samma sak gäller den infogade 
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hänvisningen beträffande islagsskydd till att vätgaskomponenter och vätgassystem hålls 
oskadda. Märkning hör hemma här som en viktig faktor för att identifiera fordon med 
vätgaskomponenter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om de påföljder som ska 
tillämpas på tillverkarnas överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
vidta alla de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att de genomförs. De påföljder 
som krävs måste vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
[datum, arton månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] och utan 
dröjsmål anmäla varje senare ändring av 
dem.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om de påföljder som ska 
tillämpas på tillverkarnas överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
dess genomförandeåtgärder och ska vidta 
alla de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att de genomförs. De påföljder 
som krävs måste vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
[datum, tjugofyra månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] och utan 
dröjsmål anmäla varje senare ändring av 
dem.

Or. xm

Motivering

”Genomförandeåtgärder” – se motiveringen till ändringsförslag 3. Vad gäller förlängningen 
av perioden till 24 månader kan tidsåtgången för de nationella lagstiftningsförfarandena vara 
sådan att 18 månader är för kort tid för att ett land ska hinna informera kommissionen om de 
påföljdsbestämmelser som det har antagit.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande vätgaskomponenter ska 
typgodkännas:

Följande vätgaskomponenter ska, om de 
monteras, typgodkännas:
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Or. xm

Motivering

Detta preciserar texten och gör den tydligare.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – led a – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) sensorer för detektering av 
vätgasläckage,

Or. xm

Motivering

Sensorer hör logiskt hemma i denna grupp.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Komponenter konstruerade för 
komprimerat (gasformigt) väte:

b) Komponenter konstruerade för 
komprimerat (gasformigt) väte vid ett
nominellt arbetstryck högre än 3,0 MPa:

Or. xm

Motivering

Det är rimligt att begränsa skyldigheten att typgodkänna komponenter till enbart sådana som 
använder komprimerat (gasformigt) väte vid ett högre tryck än 3,0 MPa, eftersom detta gör 
att man kan undvika missförstånd i fråga om godkännande av delar som är utsatta för lägre 
tryck och vars godkännande i onödan skulle komplicera godkännandeprocessen (och som hör 
hemma under punkt a, som gäller delar för flytande väte).
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – led b – punkt 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) sensorer för detektering av 
vätgasläckage,

Or. xm

Motivering

Sensorer hör logiskt hemma i denna grupp.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga II – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Provning av högsta påfyllningsnivå: 
Provningens syfte är att visa att 
vätgasnivån under påfyllningsförfarandet 
aldrig orsakar öppning av 
tryckutjämningsanordningarna.

(c) Provning av högsta påfyllningsnivå: 
Provningens syfte är att visa att systemet 
som förhindrar att behållaren överfylls 
fungerar korrekt och att vätgasnivån 
under påfyllningsförfarandet aldrig orsakar 
öppning av tryckutjämningsanordningarna.

Or. xm

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att göra ett grundläggande förtydligande om att det 
framför allt är viktigt att systemet som förhindrar överfyllning fungerar korrekt – bara om 
detta system fungerar korrekt kan vätenivån under påfyllningen inte orsaka att 
tryckutjämningsanordningarna öppnas.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga VI – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I händelse av en olycka ska gasflödet 
från behållaren avbrytas av en automatisk 
avstängningsventil.

Or. xm

Motivering

En automatisk avstängningsventil bör infogas här eftersom gasflödet från behållaren givetvis 
måste stängas av i händelse av en olycka.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga VI – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. De vätgaskomponenter som kan läcka 
vätgas in i passagerar- eller 
bagageutrymmet eller annat oventilerat 
utrymme ska isoleras med ett gastätt hölje 
eller genom en likvärdig lösning som 
anges i genomförandelagstiftningen.

13. De vätgaskomponenter som kan läcka 
vätgas in i passagerar- eller 
bagageutrymmet eller annat oventilerat 
utrymme ska isoleras med ett gastätt hölje 
eller genom en likvärdig lösning. 

Or. xm

Motivering

Hänvisningen förekommer inte i någon av de övriga punkterna i bilaga VI, vilket är logiskt 
eftersom det i artikel 12.1 d föreskrivs att ”genomförandeåtgärder” fastställs för hela
bilaga VI. Dessutom används ordet ”genomförandelagstiftning” här, medan det ord som 
används för övrigt är ”genomförandeåtgärder”.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga VII – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I bilaga XI, tillägg 4, punkt 62 ska 
följande nya rad läggas till i tabellen:

7. I bilaga XI, tillägg 5, ska följande 
punkt 58a läggas till i tabellen:

Or. xm

Motivering

Punkt 7 i bilaga VII innehåller en felaktig hänvisning till ”bilaga XI, tillägg 4”. Den korrekta 
hänvisningen är till tillägg 5, som i direktiv 2007/46/EG gäller mobilkranar.
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