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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2007/46//ΕΚ
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0593),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0342/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υιοθετήθηκε μια νέα 
ρυθμιστική προσέγγιση όσον αφορά τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τα οχήματα. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
ορίζει μόνο θεμελιώδεις διατάξεις σχετικά 
με την έγκριση τύπου συστημάτων και 
κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, 
ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να 
ορίζονται μέσω μέτρων εφαρμογής που 
θεσπίζονται κατόπιν διαδικασιών 

(3) Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υιοθετήθηκε μια νέα 
ρυθμιστική προσέγγιση όσον αφορά τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τα οχήματα. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
ορίζει μόνο θεμελιώδεις διατάξεις σχετικά 
με την έγκριση τύπου συστημάτων και 
κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, 
ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να 
ορίζονται μέσω μέτρων εφαρμογής που 
θεσπίζονται κατόπιν διαδικασιών 
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επιτροπολογίας. επιτροπολογίας με τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της νέας κανονιστικής αντίληψης, σύμφωνα με την οποία στον κανονισμό 
καθορίζονται μόνο οι βασικές απαιτήσεις, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες καθορίζονται αργότερα 
με μέτρα εφαρμογής, πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το υδρογόνο θεωρείται καθαρό 
καύσιμο, καθώς τα οχήματα που 
προωθούνται με υδρογόνο δεν παράγουν 
ρύπους που περιέχουν άνθρακα ούτε 
εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου. Ωστόσο, 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε το
καύσιμο υδρογόνου να παράγεται με 
βιώσιμο τρόπο, προκειμένου το συνολικό 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την εισαγωγή 
υδρογόνου ως καυσίμου μηχανοκίνητων 
οχημάτων να είναι θετικό.

(5) Το υδρογόνο θεωρείται καθαρό 
καύσιμο του μέλλοντος σε κύκλο κίνησης 
χωρίς ρύπους, καθώς τα οχήματα που 
προωθούνται με υδρογόνο δεν παράγουν 
ρύπους που περιέχουν άνθρακα ούτε 
εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου. Ωστόσο, το 
υδρογόνο είναι ενεργειακή πρώτη ύλη και 
όχι πηγή ενέργειας, και επομένως τα 
οφέλη που προσφέρει η υδρογονοκίνηση 
στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα θα 
εξαρτηθούν από την πηγή υδρογόνου που 
θα χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να υπάρξει 
επομένως μέριμνα ώστε το καύσιμο 
υδρογόνου να παράγεται με βιώσιμο 
τρόπο, προκειμένου το συνολικό 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την εισαγωγή 
υδρογόνου ως καυσίμου μηχανοκίνητων 
οχημάτων να είναι θετικό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το υδρογόνο θεωρείται, μαζί με τα βιοκαύσιμα, ελπιδοφόρα ενεργειακή πρώτη ύλη για 
εναλλακτικά, μη ορυκτά καύσιμα στις μεταφορές. Ιδιαίτερα στις πόλεις, μπορούν να 
αξιοποιηθούν υδρογονοκίνητα οχήματα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.  Το τι 
δυνατότητες θα προσφέρει η υδρογονοκίνηση για μείωση των εκπομπών CO2 από τα 
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αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης θα εξαρτηθεί από τον τρόπο παραγωγής του χρησιμοποιούμενου 
υδρογόνου. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι περισσότεροι κατασκευαστές 
οχημάτων πραγματοποιούν επενδύσεις για 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας υδρογόνου 
και έχουν ήδη αρχίσει να διαθέτουν τέτοια 
οχήματα στην αγορά. Μελλοντικά, είναι 
πιθανό να αυξηθεί το ποσοστό των 
υδρογονοκίνητων οχημάτων επί του 
συνολικού στόλου οχημάτων. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια των εν λόγω οχημάτων.

(8) Οι περισσότεροι κατασκευαστές 
οχημάτων πραγματοποιούν επενδύσεις για 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας υδρογόνου 
και έχουν ήδη αρχίσει να διαθέτουν τέτοια 
οχήματα στην αγορά. Μελλοντικά, είναι 
πιθανό να αυξηθεί το ποσοστό των 
υδρογονοκίνητων οχημάτων επί του 
συνολικού στόλου οχημάτων. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια των εν λόγω οχημάτων. 
Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές 
ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις 
στην ανάπτυξη υδρογονοκίνητων 
οχημάτων, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν τεχνολογικά ουδέτερες 
απαιτήσεις ασφαλείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός για την έγκριση τύπου πρέπει να επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη όλων 
των τεχνολογιών υδρογονοκίνησης οχημάτων. Η αγορά θα δείξει ποιες τεχνολογίες θα 
επικρατήσουν τελικά.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Λόγω των χαρακτηριστικών του 
καυσίμου, τα υδρογονοκίνητα οχήματα 
ενδέχεται να απαιτούν ειδική αντιμετώπιση 

(11) Λόγω των χαρακτηριστικών του 
καυσίμου, τα υδρογονοκίνητα οχήματα 
ενδέχεται να απαιτούν ειδική αντιμετώπιση 
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από τις υπηρεσίες διάσωσης. Για το λόγο 
αυτό, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
απαιτήσεις επισήμανσης των εν λόγω 
οχημάτων, ώστε να ενημερώνονται οι 
υπηρεσίες αυτές για το καύσιμο που 
περιέχεται στο όχημα.

από τις υπηρεσίες διάσωσης. Για το λόγο 
αυτό, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
απαιτήσεις αναγνώρισης των εν λόγω 
οχημάτων, ώστε να ενημερώνονται οι 
υπηρεσίες αυτές για το καύσιμο που 
περιέχεται στο όχημα. Η αναγνώριση δεν 
θα πρέπει ωστόσο να οδηγήσει στο 
στιγματισμό των υδρογονοκίνητων 
οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα υδρογονοκίνητα οχήματα δεν προκαλούν σε περίπτωση ατυχήματος μεγαλύτερους κινδύνους 
από ό,τι τα οχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει συνεπώς να αποφευχθεί ο 
αδικαιολόγητος χαρακτηρισμός των υδρογονοκίνητων οχημάτων ως ιδιαίτερα επικίνδυνων σε 
περίπτωση ατυχήματος. Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατή η αναγνώριση του τύπου κίνησης 
του οχήματος από τα συνεργεία διάσωσης, αρχικά με κατάλληλη, μη δυσφημιστική σήμανση, 
και αργότερα με e call (αυτόματη εκπομπή σήματος από το αυτοκίνητο σε περίπτωση 
ατυχήματος) ή με κεντρική βάση δεδομένων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η εμπορική καθιέρωση των 
υδρογονοκίνητων οχημάτων θα καταστεί 
δυνατή μόνο αν υπάρχει επαρκής 
υποδομή αντίστοιχων σταθμών διανομής 
στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
μελετήσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
για την υποστήριξη πανευρωπαϊκού 
δικτύου σταθμών διανομής για 
υδρογονοκίνητα οχήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς επαρκή υποδομή σταθμών διανομής δεν είναι δυνατή η επιτυχία των υδρογονοκίνητων 
οχημάτων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενταθούν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του 7ου 
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Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα της ΕΕ ή οι δραστηριότητες των Κοινών Τεχνολογιών 
Πρωτοβουλιών, ώστε οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 
έγκριση σταθμών διανομής υδρογόνου να μην αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη ενός 
πανευρωπαϊκού δικτύου σταθμών διανομής.   

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα 
ακόλουθα: 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα 
ακόλουθα: 

1. στα υδρογονοκίνητα οχήματα των 
κατηγοριών M και N, καθώς και στην 
προστασία από πρόσκρουση και την 
ηλεκτρική ασφάλεια των εν λόγω 
οχημάτων·

1. στα υδρογονοκίνητα οχήματα των 
κατηγοριών M, N, και L καθώς και στην 
προστασία από πρόσκρουση και την 
ηλεκτρική ασφάλεια των εν λόγω 
οχημάτων·

2. στα κατασκευαστικά στοιχεία 
υδρογόνου που έχουν σχεδιαστεί για 
μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών M 
και N, που παρατίθενται στο παράρτημα I·

2. στα κατασκευαστικά στοιχεία 
υδρογόνου που έχουν σχεδιαστεί για 
μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών 
M, N και L που παρατίθενται στο 
παράρτημα I·

3. στα συστήματα υδρογόνου που έχουν 
σχεδιαστεί για μηχανοκίνητα οχήματα των 
κατηγοριών M και N, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών 
αποθήκευσης ή χρήσης του υδρογόνου.

3. στα συστήματα υδρογόνου που έχουν 
σχεδιαστεί για μηχανοκίνητα οχήματα των 
κατηγοριών M, N και L, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών 
αποθήκευσης ή χρήσης του υδρογόνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα της κατηγορίας L (μοτοσικλέτες) θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού, προκειμένου να προωθηθούν και να ωριμάσουν εμπορικά υδρογονοκίνητοι 
τύποι και στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους λεπτομερείς κανόνες για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα 
υδρογόνου που παρατίθενται στο 
παράρτημα VI·

δ) τους λεπτομερείς κανόνες για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα 
υδρογόνου που παρατίθενται στο 
παράρτημα VI, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
αναγνώριση των οχημάτων από τις 
υπηρεσίες διάσωσης σύμφωνα με το 
παράρτημα VI σημείο 15,

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα υδρογονοκίνητα οχήματα δεν προκαλούν σε περίπτωση ατυχήματος μεγαλύτερους κινδύνους 
από ό,τι τα οχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει συνεπώς να αποφευχθεί ο 
αδικαιολόγητος χαρακτηρισμός των υδρογονοκίνητων οχημάτων ως ιδιαίτερα επικίνδυνων σε 
περίπτωση ατυχήματος. Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατή η αναγνώριση του τύπου κίνησης 
του οχήματος από τα συνεργεία διάσωσης, αρχικά με κατάλληλη, μη δυσφημιστική σήμανση, 
και αργότερα με e call (αυτόματη εκπομπή σήματος από το αυτοκίνητο σε περίπτωση 
ατυχήματος) ή με κεντρική βάση δεδομένων (συνδέεται με την τροπολογία 4).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - στοιχείο β - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατασκευαστικά στοιχεία που είναι 
σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν 
συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο:

(β) κατασκευαστικά στοιχεία που είναι 
σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν 
συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο με 
ονομαστική πίεση συστήματος 
μεγαλύτερη από 30 bar.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος κατασκευαστικών στοιχείων σχεδιασμένων να χρησιμοποιούν υδρογόνο θα πρέπει να 
περιορίζεται σε στοιχεία με πίεση μεγαλύτερη από 30 bar, διότι η απαιτούμενη ασφάλεια μπορεί 
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να επιτευχθεί οικονομικότερα με άλλους κατάλληλους τρόπους. Η ασφάλεια των στοιχείων 
χαμηλής πίεσης μπορεί να επιτευχθεί με ένα οικονομικότερο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας με 
συνδυασμό στοιχείων με βαλβίδες, αισθητήρων και διατάξεων ελέγχου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού 
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δύναται να χρησιμοποιούνται 
σήματα για να επισημαίνεται στις 
υπηρεσίες διάσωσης η χρήση υγρού ή 
συμπιεσμένου (αέριου) υδρογόνου.

(15) Οι υπηρεσίες διάσωσης πρέπει να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την 
υδρογονοκίνηση του οχήματος. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα υδρογονοκίνητα οχήματα δεν προκαλούν σε περίπτωση ατυχήματος μεγαλύτερους κινδύνους 
από ό,τι τα οχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει συνεπώς να αποφευχθεί ο 
αδικαιολόγητος χαρακτηρισμός των υδρογονοκίνητων οχημάτων ως ιδιαίτερα επικίνδυνων σε 
περίπτωση ατυχήματος. Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατή η αναγνώριση του τύπου κίνησης 
του οχήματος από τα συνεργεία διάσωσης, αρχικά με κατάλληλη, μη δυσφημιστική σήμανση, 
και αργότερα με e call (αυτόματη εκπομπή σήματος από το αυτοκίνητο σε περίπτωση 
ατυχήματος) ή με κεντρική βάση δεδομένων (συνδέεται με την τροπολογία 4).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα πρόταση κανονισμού θεσπίζονται για πρώτη φορά εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές για την έγκριση υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο στόχος της 
πρότασης είναι να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες για την κατασκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, παράλληλα, να 
παρέχονται υψηλού επιπέδου δημόσια ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία. Δεδομένου 
ότι τα υδρογονοκίνητα μηχανοκίνητα οχήματα δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο 
κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν έγκριση για τέτοιου 
είδους οχήματα χωρίς να πρέπει να θεσπίζουν νέες νομικές διατάξεις. Η συγκεκριμένη 
πρακτική εγκυμονεί τον κίνδυνο, κάθε κράτος μέλος να καθορίζει δικούς του όρους έγκρισης 
διαταράσσοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τούτο θα συνεπαγόταν υψηλό κόστος 
για τους κατασκευαστές και θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα έθετε 
σημαντικά εμπόδια στη διάδοση της τεχνολογίας υδρογονοκίνησης στην ΕΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό, η εισηγήτρια θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής περαιτέρω βήμα για την καθιέρωση 
εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές.

Σε άλλα μέρη του κόσμου -όπως στον οικονομικό χώρο των ΗΠΑ ή τον ασιατικό οικονομικό 
χώρο- μελετάται επίσης η ανάπτυξη υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων. Και εδώ 
τίθεται το ζήτημα της έγκρισης. Οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο για τη 
θέσπιση προϋποθέσεων έγκρισης με παγκόσμια ισχύ θα διαρκέσουν ωστόσο πολύ ακόμα. 
Εδώ ένας κοινοτικός κανονισμός έγκρισης θα έδειχνε το δρόμο για μια διεθνή έγκριση.

Το υδρογόνο συγκαταλέγεται, μαζί με τα βιοκαύσιμα και τον ηλεκτρισμό, στις πηγές 
ενέργειες στις οποίες στηρίζει τις ελπίδες της η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μελλοντική 
αντικατάσταση του πετρελαίου στις μεταφορές, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  και 
τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές. Το υδρογόνο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί παντού ως ενεργειακή πρώτη ύλη, παράγεται δε με διάφορους τρόπους από 
διάφορες πηγές, μεταφέρεται και αποθηκεύεται. Μπορεί να εισαγάγει ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην αγορά, αλλά και να ενσωματωθεί στο συμβατικό σύστημα. Οι ιδιότητες αυτές  
καθιστούν το υδρογόνο ενδιαφέρουσα επιλογή, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών.

Παράλληλα, δεν παύουν να υπάρχουν επιφυλάξεις και να εκφράζονται αμφιβολίες όσον 
αφορά το περιβαλλοντικό όφελος που προσφέρει το υδρογόνο, το οποίο είναι ενεργειακή 
πρώτη ύλη αλλά όχι πηγή ενέργειας. Ανεξάρτητα από το αν κανείς συμμερίζεται τις 
συγκεκριμένες επιφυλάξεις για το υδρογόνο ως ενεργειακή πρώτη ύλη,   δεν υπάρχουν, κατά 
την εισηγήτρια, επιχειρήματα εναντίον αυτής καθεαυτής της παρούσας πρότασης κανονισμού 
περί έγκρισης. Λόγω της αναντίρρητης ευελιξίας που προσφέρει το υδρογόνο ως κινητήρια 
δύναμη στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να προσφερθούν δυνατότητες ανάπτυξης της 
σχετικής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα. Το αν θα καταστεί μελλοντικά δυνατή η εμπορική 
καθιέρωση υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων ή αν θα επικρατήσουν άλλες 
τεχνολογίες, θα φανεί από τις περαιτέρω εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση ενιαίων 
κανόνων έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση για την ωρίμανση της 
υδρογονοκίνησης των οχημάτων σε επίπεδο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ευκαιρία αυτή 
πρέπει να προσφερθεί.

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η επιτυχία της κυκλοφορίας υδρογονοκίνητων οχημάτων στην 
ευρωπαϊκή αγορά εξαρτάται επίσης από την έγκαιρη κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου 
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σταθμών διανομής υδρογόνου. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να 
επεκταθεί στα δίκυκλα. Η εισηγήτρια τάσσεται επίσης υπέρ της δυνατότητας αναγνώρισης 
των υδρογονοκίνητων οχημάτων από τα συνεργεία διάσωσης. Για το σκοπό αυτό, εκτός από 
τη σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί αρχικά προσφέρονται μακροπρόθεσμα και δυνατότητες 
όπως το ecall (αυτόματη αποστολή σήματος από το όχημα προς τα συνεργεία διάσωσης σε 
περίπτωση ατυχήματος) ή μια κεντρική βάση δεδομένων στην οποία να συλλέγονται τα 
τεχνικά στοιχεία του οχήματος, ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη του, ώστε να μπορούν να 
ανατρέχουν σε αυτά τα συνεργεία διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος. Οι  δυνατότητες 
αυτές αναγνώρισης είναι τεχνικά εφικτές, λείπει μόνο η σχετική υποδομή.  
Για τη μετάβαση σε μια αειφόρο ενεργειακή οικονομία, στηριζόμενη σε φιλοπεριβαλλοντικές 
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η στροφή προς μη ορυκτά καύσιμα στα αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης  έχει μεγάλη σημασία. Και τούτο, μεταξύ άλλων, διότι στον τομέα των 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης οι πολίτες θα αποκτούν καθημερινά ιδία πείρα σχετικά με τις 
δυνατότητες και τα όρια της τεχνολογίας υδρογονοκίνησης. Επίσης, η τρέχουσα συζήτηση 
για την αειφόρο ανάπτυξη βιοκαυσίμων δείχνει ότι είναι αναπόφευκτη η περαιτέρω ανάπτυξη 
νέων και αειφορικών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών. Είναι επομένως σημαντικό, ο 
παρών κανονισμός να δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έγκριση σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο οχημάτων με το εναλλακτικό σύστημα της υδρογονοκίνησης. 
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