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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
-{}- maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija.  It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. [...]. Test 
korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu u li jemenda d-
Direttiva 2007/46/KE 
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0593),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6-0342/2007),

– Wara li kkonsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A6-
0000/2008),

1. Japprova l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni kif emendat;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni;

Emenda 1

Proposta għal riżoluzzjoni 
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Wara t-talba tal-Parlament Ewropew, 
ġie introdott approċċ regolatorju ġdid fil-
leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar il-vetturi. Dan 
ir-Regolament għandu għalhekk jistipula 
biss id-dispożizzjonijiet fundamentali dwar 
ir-rekwiżit għall-approvazzjoni tat-tip ta’ 
sistemi u komponenti ta' l-idroġenu, 
filwaqt li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
għandhom jiġu stipulati minn miżuri 
implimentattivi adottati bi proċeduri ta’ 

(3) Wara t-talba tal-Parlament Ewropew, 
ġie introdott approċċ regolatorju ġdid fil-
leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar il-vetturi. Dan 
ir-Regolament għandu għalhekk jistipula 
biss id-dispożizzjonijiet fundamentali dwar 
ir-rekwiżit għall-approvazzjoni tat-tip ta’ 
sistemi u komponenti ta' l-idroġenu, 
filwaqt li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
għandhom jiġu stipulati minn miżuri 
implimentattivi adottati bi proċedura ta’ 
komitoloġija bil-parteċipazzjoni tal-
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komitoloġija. Parlament Ewropew.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anki fuq il-bażi tal-kunċett ġdid ta' regolazzjoni li bih sempliċement jiġu stabbiliti r-rekwiżiti 
fundamentali fir-regolament u aktar tard id-dettalji tekniċi jridu jiġu tradotti f'miżuri ta' 
implimentazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew għandha tkun iggarantita.

Emenda 2

Proposta għal regolament 
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-idroġenu jitqies bħala mod nadif għat-
tħaddim tal-vetturi billi l-vetturi li jaħdmu 
bl-idroġenu la jipproduċu sustanzi li 
jniġġsu li huma bbażati fuq il-karbonju u 
lanqas ma għandhom emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra mis-sajlenser. 
Madankollu, ta' min joqgħod attent li l-
karburant ta’ l-idroġenu jiġi prodott b’mod 
sostenibbli sabiex il-bilanċ ambjentali 
kumplessiv għall-produzzjoni ta’ l-
idroġenu bħala karburant għall-vetturi 
motorizzati jkun wieħed pożittiv.

(5) L-idroġenu jitqies bħala mod nadif 
għat-tħaddim tal-vetturi tal-ġejjieni lejn 
ekonomija bbażata fuq ir-riċiklaġġ, 
mingħajr inkwinanti billi l-vetturi li 
jaħdmu bl-idroġenu la jipproduċu sustanzi 
li jniġġsu li huma bbażati fuq il-karbonju u 
lanqas ma għandhom emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra mis-sajlenser. 
Madankollu l-idroġenu huwa enerġija li 
trid tiġi ttrasportata u mhux sors ta' 
enerġija, li jfisser li l-politika ta' użu ta' l-
idroġenu mill-aspett klimatiku jiddependi 
minn liema sors jiġi prodott.  Għalhekk, 
ta' min joqgħod attent li l-karburant ta’ l-
idroġenu jiġi prodott b’mod sostenibbli 
sabiex il-bilanċ ambjentali kumplessiv 
għall-produzzjoni ta’ l-idroġenu bħala 
karburant għall-vetturi motorizzati jkun 
wieħed pożittiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-idroġenu huwa kkunsidrat, flimkien ma' karburanti bijoloġiċi u l-elettriku, bħala wieħed 
mill-possibilitajiet alternattivi ta' karburanti mhux fossili li hemm tama fihom fil-qasam tat-
trasport. B'mod partikolari fl-ibliet, vetturi li jaħdmu bl-idroġenu jistgħu jagħtu kontribut 
għat-titjib fil-kwalità ta' l-arja, Il-potenzjal ta' vetturi li jaħdmu bl-idroġenu fit-tnaqqis ta' 
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emissjonijiet ta' CO2 mill-vetturi privati jiddependi, iżda, minn kif jiġi prodott l-idroġenu.

Emenda 3

Proposta għal regolament 
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-biċċa l-kbira tal-manifatturi qed jagħmlu 
investimenti importanti fl-iżvilupp tat-
teknoloġija ta’ l-idroġenu u diġà bdew 
iqiegħdu dawn il-vetturi fis-suq. Fis-snin li 
ġejjin, aktarx li s-sehem tal-vetturi li 
jaħdmu bl-idroġenu fil-flotta totali se 
jiżdied. Għalhekk, jintħieġ li jiġu 
speċifikati r-rekwiżiti komuni li 
jikkonċernaw is-sikurezza ta’ dawn il-
vetturi.

Il-biċċa l-kbira tal-manifatturi qed jagħmlu 
investimenti importanti fl-iżvilupp tat-
teknoloġija ta’ l-idroġenu u diġà bdew 
iqiegħdu dawn il-vetturi fis-suq. Fis-snin li 
ġejjin, aktarx li s-sehem tal-vetturi li 
jaħdmu bl-idroġenu fil-flotta totali se 
jiżdied. Għalhekk, jintħieġ li jiġu 
speċifikati r-rekwiżiti komuni li 
jikkonċernaw is-sikurezza ta’ dawn il-
vetturi. Peress li wħud mill-produtturi 
jużaw metodi differenti għall-iżvilupp ta' 
vetturi li jaħdmu bl-idroġenu, huwa 
neċessarju li r-rekwiżiti ta' sigurtà jkunu 
stabbiliti b'mod teknoloġikament newtrali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament preżenti, li jagħti awtorizzazzjoni, għandu jagħmilha possibbli li kull 
teknoloġija tkompli tiżviluppa għall-użu ta' l-idroġenu biex jaħdmu l-vetturi. Is-suq imbagħad 
juri waħdu liema teknoloġija finalment tistabbilixxi ruħha.

Emenda 4

Proposta għal regolament 
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba l-karatteristiċi tal-
karburant, il-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jistgħu jirrikjedu trattament speċifiku mis-
servizz ta' salvataġġ. Jintħieġ għalhekk li 
jiġu stabbiliti rekwiżiti ta’ tikkettar għall-

(11) Minħabba l-karatteristiċi tal-
karburant, il-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jistgħu jirrikjedu trattament speċifiku mis-
servizz ta' salvataġġ. Jinħtieġ għalhekk li 
jiġu stabbiliti rekwiżiti ta’ identifikazzjoni 
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vetturi biex jinfurmaw dawk is-servizzi bil-
karburant maħżun abbord il-vettura.

għall-vetturi biex jinfurmaw dawk is-
servizzi bil-karburant maħżun abbord il-
vettura. Madankollu, l-identifikazzjoni 
m'għandhiex twassal sabiex vetturi li 
jaħdmu bl-idroġenu jiġu stigmatizzati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' inċident, vetturi li jaħdmu bl-idroġenu m'għandhomx aktar periklu minn dawk li 
jaħdmu bil-karburanti fossili. Għalhekk għandu jiġi evitat li vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jitqiesu partikolarment riskjużi fil-każ ta' inċident mingħajr ebda ġustifikazzjoni. L-
identifikazzjoni tat-tip ta' magna tal-vettura, mill-banda l-oħra, għandha tkun possibbli għas-
servizz ta' salvataġġ, l-ewwelnett permezz ta' sinjal espost b'mod diskret, li ma jwassalx għal 
stigma, u anki fuq terminu ta' żmien twil permezz ta' eCall (sinjal awtomatiku tal-vettura 
privata fil-każ ta' inċident) jew permezz ta' database ċentrali. 

Emenda 5

Proposta għal regolament 
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jistgħu biss jagħmlu suċċess fis-suq, jekk 
ikun hemm disponibbli fl-Ewropa 
infrastruttura suffiċjenti ta' distributuri. 
Il-Kummissjoni għandha teżamina miżuri 
xierqa, li jappoġġjaw il-bini ta' netwerk 
ta' distributuri madwar l-Ewropa kollha 
għall-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr infrastruttura suffiċjenti ta' distributuri, il-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu ma jistgħux 
jagħmlu suċċess. Għalhekk, pereżempju, l-azzjonijiet imsemmija fis-7 qafas ta' programm 
għar-riċerka jew il-Joint Technology Initiative għandhom jiġu implimentati, sabiex id-
differenzi li jeżistu bejn l-Istati Membri biex joħorġu permessi għad-distributuri ta' l-ossiġenu 
ma jostakolawx il-bini ta' netwerk ta' distributuri madwar l-Ewropa.   
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Emenda 6

Proposta għal regolament 
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għal: Dan ir-Regolament japplika għal: 

1. vetturi li jaħdmu bl-idroġenu tal-
kategoriji M u N, inkluż il-protezzjoni 
mill-impatt u s-sikurezza elettrika ta' 
vetturi bħal dawn;

1. vetturi li jaħdmu bl-idroġenu tal-
kategoriji M, N u L, inkluż il-protezzjoni 
mill-impatt u s-sikurezza elettrika ta' 
vetturi bħal dawn;

2. komponenti ta’ l-idroġenu maħsuba għal 
vetturi mmotorizzati tal-kategoriji M u N, 
elenkati fl-Anness I;

2. komponenti ta’ l-idroġenu maħsuba għal 
vetturi mmotorizzati tal-kategoriji M, N u 
L, elenkati fl-Anness I;

3. sistemi ta’ l-idroġenu maħsuba għal 
vetturi mmotorizzati tal-kategoriji M u N, 
inkluż modi ġodda għall-ħżin jew l-użu ta' 
l-idroġenu.

3. sistemi ta’ l-idroġenu maħsuba għal 
vetturi mmotorizzati tal-kategoriji M, N u 
L, inkluż modi ġodda għall-ħżin jew l-użu 
ta' l-idroġenu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Vetturi tal-Kategorija L (muturi - motorcycles) għandhom jiġu inklużi fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-regolament, sabiex anki f'dan is-settur jiġu promossi l-iżvilupp tal-vetturi u 
l-proċess biex il-mudelli li jaħdmu bl-idroġenu jkunu kompetittivi fis-suq.

Emenda 7

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 1 (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) ir-regoli dettaljati għall-komponenti u s-
sistemi ta’ l-idroġenu stipulati fl-
Anness VI;

d) ir-regoli dettaljati għall-komponenti u s-
sistemi ta’ l-idroġenu stipulati fl-Anness 
VI, b'mod partikolari għall-
identifikazzjoni tal-vetturi għas-servizzi ta' 
salvataġġ skond l-Anness VI (15);

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' inċident, vetturi li jaħdmu bl-idroġenu m'għandhomx aktar periklu minn dawk li 
jaħdmu bil-karburanti fossili. Għalhekk għandu jiġi evitat li vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jitqiesu partikolarment riskjużi fil-każ ta' inċident mingħajr ebda ġustifikazzjoni. L-
identifikazzjoni tat-tip ta' magna tal-vettura, mill-banda l-oħra, għandha tkun possibbli għas-
servizz ta' salvataġġ, l-ewwelnett permezz ta' sinjal espost b'mod diskret, li ma jwassalx għal 
stigma, u anki permezz ta' eCall (sinjal awtomatiku tal-vettura privata fil-każ ta' inċident) jew 
permezz ta' database ċentrali (marbuta ma' Emenda 4). 

Emenda 8

Proposta għal regolament 
Anness I (b) – Introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) komponenti maħsuba biex jużaw l-
idroġenu kkumpressat (gass):

(b) komponenti maħsuba biex jużaw l-
idroġenu kkumpressat (gass) b'sistema 
nominali ta' pressjoni ta' 'l fuq minn 30 
bar:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eżami tal-komponenti li jużaw l-idroġenu għandu jkun limitat għal partijiet bi pressjoni ta' 
30 bar, peress li s-sigurtà meħtieġa tista' tkun iggarantita b'mod xieraq ukoll u b'inqas spiża. 
Is-sigurtà tal-komponenti bi pressjoni baxxa tista' tkun iggarantita permezz ta' sistema ta' 
mmaniġġjar tas-sigurtà aktar irħisa billi jkunu kkombinati flimkien komponenti bħal valvoli, 
sensors u strumenti ta' kontroll.

Emenda 9

Proposta għal regolament 
Anness VI (15)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jistgħu jintużaw tikketti biex 
jindikaw lis-servizzi ta’ salvataġġ li l-
vettura tuża idroġenu likwidu jew 
ikkumpressat (gass).

(15) L-identifikazzjoni ta' vetturi li 
jaħdmu bl-idroġenu għandha tkun 
possibbli għas-servizzi ta’ salvataġġ).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' inċident, vetturi li jaħdmu bl-idroġenu m'għandhomx aktar periklu minn dawk li 
jaħdmu bil-karburanti fossili. Għalhekk għandu jiġi evitat li vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jitqiesu partikolarment riskjużi fil-każ ta' inċident mingħajr ebda ġustifikazzjoni. L-
identifikazzjoni tat-tip ta' magna tal-vettura, mill-banda l-oħra, għandha tkun possibbli għas-
servizz ta' salvataġġ, l-ewwelnett permezz ta' sinjal espost b'mod diskret, li ma jwassalx għal 
stigma, u anki permezz ta' eCall (sinjal awtomatiku tal-vettura privata fil-każ ta' inċident) jew 
permezz ta' database ċentrali (marbuta ma' Emenda 4). 
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NOTA SPJEGATTIVA

Permezz tal-proposta għal regolament preżenti għandhom jiġu adottati għall-ewwel darba 
dispożizzjonijiet tekniċi armonizzati għall-approvazzjoni ta' vetturi motorizzati li jaħdmu bl-
idroġenu. L-introduzzjoni ta' kriterji għall-approvazzjoni ta' vetturi li jaħdmu bl-idroġenu ma' 
l-UE kollha hija neċessarja sabiex jiġu ggarantiti l-funzjonament tas-suq intern u fl-istess ħin 
livell għoli ta' sigurtà u ta' ħarsien ta' l-ambjent. Peress li vetturi li jaħdmu bl-idroġenu fil-
mument mhumiex inklużi fis-sistema tal-KE ta' tipi ta' vetturi approvati, l-Istati Membri 
jistgħu joħorġu awtorizzazzjoni individwali għal vetturi bħal dawn mingħajr ma jadottaw 
dispożizzjonijiet legali ġodda. B'din il-prattika ta' approvazzjoni jeżisti l-periklu li kull Stat 
Membru jfassal il-kundizzjonijiet ta' approvazzjoni tiegħu stess u dan ifixkel s-suq intern Dan 
iwassal għal spejjeż għolja għall-produtturi u għal riskji għas-sigurtà, u fl-istess ħin ikun ta' 
ostaklu kunsiderevoli għat-tixrid tat-teknoloġija ta' vetturi bl-idroġenu fl-UE. Għalhekk ir-
rapporteur tqis il-proposta tal-Kummissjoni bħala pass importanti lejn użu ta' karburanti 
alternattivi fil-qasam tat-trasport.

F'partijiet oħra tad-dinja, bħal fl-Istati Uniti ta' l-Amerika jew fl-ispazju ekonomiku Asjatiku, 
ukoll qed issir ħidma fl-iżvilupp ta' vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu. Anki hawnhekk 
toħroġ il-kwistjoni ta' l-approvazzjoni tal-vetturi. In-negozjati ta' l-UE fil-livell internazzjonali 
dwar rekwiżiti ta' approvazzjoni madwar id-dinja kollha, madankollu, se jieħdu fit-tul. F'dan 
il-kuntest, regolament ta' l-UE dwar l-approvazzjoni ta' vetturi jista' jagħti direzzjoni lejn 
approvazzjoni fuq skala internazzjonali.

L-idroġenu huwa kkunsidrat, flimkien ma' karburanti bijoloġiċi u l-elettriku, bħala wieħed 
mill-possibilitajiet alternattivi ta' karburanti ta' l-UE, li jistgħu fil-ġejjieni jissostitwixxu ż-żejt 
fis-settur tat-trasport, inaqqsu t-tniġġis ta' l-arja u l-emissjonijiet CO2 marbuta mat-trasport. 
L-idroġenu bħala element li jġorr l-enerġija jista' jintuża kullimkien, jista' jiġi prodott minn 
sorsi differenti, jista' jiġi ttrasportat u maħżun. Jista' jġib fis-suq enerġiji li jiġġeddu, iżda jista' 
wkoll jiġi integrat fis-sistema tradizzjonali. Dawn il-kwalitajiet jagħmlu l-idroġenu proprju 
fil-qasam tat-trasport alternattiva interessanti.

Fl-istess ħin, kontinwament issir kritika qawwija li tesprimi dubji dwar l-użu fil-politika 
ambientali, peress li l-idroġenu huwa prodott li jġorr l-enerġija iżda mhuwiex sors ta' enerġija. 
Indipendentement mill-fatt jekk wieħed huwiex imħasseb dwar jekk l-idroġenu huwiex sors
ta' l-enerġija jew le, dan it-tħassib mhuwiex argument biżżejjed kontra r-regolament preżenti 
fih inifsu dwar l-approvazzjoni ta' vetturi. Il-flessibilità indiskutibbli li joffri l-idroġenu bħala 
ġeneratur ta' l-enerġija fil-qasam tat-trasport jagħmluh, proprju fis-settur tal-karozzi, 
teknoloġija li għandha tingħata l-possibilità li tiġi żviluppata. Jekk il-vetturi li jaħdmu bl-
idroġenu fil-ġejjieni jirnexxux fis-suq jew teknoloġiji oħra jkollhom suċċess akbar, se jurina l-
kumplament ta' l-iżvilupp stess. Madankollu, regoli uniformi dwar l-approvazzjoni tal-vetturi 
huma rekwiżit minimu, sabiex vetturi li jaħdmu bl-idroġenu fuq kollox ikunu ppreparati 
biżżejjed biex jidħlu fis-suq. Dan il-bieb għandna niftħuh.

Ir-rapporteur tenfasizza li introduzzjoni b'suċċess tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu fis-suq 
Ewropew tiddependi wkoll minn kemm jilħaq jinbena fil-ħin netwerk ta' distributuri ta' l-
idroġenu għall-vetturi. Barra minn hekk, il-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament għandu 
jitwessa' biex jinkludi l-muturi b'żewġ roti. Hija tesprimi ruħha wkoll favur il-possibilità ta' l-
identifikazzjoni tal-vetturi b'magna li taħdem bl-idroġenu għas-servizzi ta' salvataġġ. Flimkien 
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mas-sistema ta' identifikazzjoni li għandha tiġi introdotta l-ewwel, hemm ukoll diversi 
possibilitajiet fuq terminu ta' żmien twil bħall-eCall (trażmissjoni awtomatika ta' sinjal mill-
vettura lis-servizz ta' salvataġġ fil-każ ta' inċident) jew database ċentrali li fih id-dejta teknika 
tal-vettura tkun miġbura indipendentement mill-proprjetarju tal-vettura u li tkun tista' tintalab 
mis-servizzi ta' salvataġġ fil-każ ta' inċident. Dawn il-possibilitajiet ta' identifikazzjoni huma 
diġà teknikament possibbli – kull ma jonqos hija l-infrastruttura neċessarja.  
Fit-triq lejn ekonomija sostenibbli ta' l-enerġija, li hija bbażata fuq enerġiji li jħarsu l-ambjent 
u li jistgħu jiġġeddu, il-pass lejn karburant mhux fossili fit-trasport privat huwa ta' importanza 
kbira. Dan mhux l-inqas għaliex fil-qasam tal-karozzi privati taċ-ċittadini individwali il-
possibilitajiet u l-limiti tat-teknoloġija ta' l-idroġenu jsiru evidenti mill-esperjenza individwali 
ta' kuljum.Barra minn hekk, id-diskussjoni attwali dwar l-introduzzjoni ta' karburanti 
addizzjonali sostenibbli, bħal dawk bijoloġiċi, turi li ma nistgħux ngħaddu mingħajr 
teknoloġiji oħra ġodda u sostenibbli fil-qasam tat-trasport. Għalhekk huwa importanti li r-
regolament preżenti joħloq ir-rekwiżiti meħtieġa għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-karburant 
alternattiv ta' l-idroġenu madwar l-Ewropa kollha.
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