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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van 
Richtlijn 2007/46/EG
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0593),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0342/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening 
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op verzoek van het Europees 
Parlement is voor de communautaire 
voertuigwetgeving een nieuwe 
regelgevingsaanpak ingevoerd. Daarom 
moeten bij deze verordening uitsluitend 
fundamentele bepalingen over 
voorschriften voor de typegoedkeuring van 
waterstofsystemen en onderdelen daarvan 
worden vastgesteld, terwijl de technische 
specificaties moeten worden vastgesteld bij 
volgens comitéprocedures aangenomen 

(3) Op verzoek van het Europees 
Parlement is voor de communautaire 
voertuigwetgeving een nieuwe 
regelgevingsaanpak ingevoerd. Daarom 
moeten bij deze verordening uitsluitend 
fundamentele bepalingen over 
voorschriften voor de typegoedkeuring van 
waterstofsystemen en onderdelen daarvan 
worden vastgesteld, terwijl de technische 
specificaties moeten worden vastgesteld bij 
volgens comitéprocedures -met deelname 
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uitvoeringsmaatregelen. van het Europees Parlement- aangenomen 
uitvoeringsmaatregelen.

Or. de

Motivering

Ook in het kader van het nieuwe regelgevingsconcept, waarbij in de verordening alleen de 
basisvereisten worden vastgelegd en de technische details later in uitvoeringsmaatregelen 
moeten worden vastgelegd, moet de deelname van het Europees Parlement worden 
gewaarborgd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening 
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Waterstof wordt beschouwd als een 
schone manier om voertuigen aan te 
drijven, omdat bij voertuigen op waterstof 
geen koolstofverontreinigingen worden 
geproduceerd, noch broeikasgassen uit de 
uitlaat komen. Voor een positieve 
milieubalans moet er wel op worden 
toegezien dat die waterstof op duurzame 
wijze wordt geproduceerd.

(5) Waterstof wordt beschouwd als schone 
brandstof van de toekomst op weg naar 
een kringloopeconomie zonder 
schadelijke stoffen, omdat bij voertuigen 
op waterstof geen 
koolstofverontreinigingen worden 
geproduceerd, noch broeikasgassen uit de 
uitlaat komen. Waterstof is echter een 
energiedrager en geen energiebron, en 
dus hangt het nut voor het klimaatbeleid 
ervan af uit welke bron de waterstof wordt 
gewonnen. Voor een positieve 
milieubalans moet er daarom wel op 
worden toegezien dat die waterstof op 
duurzame wijze wordt geproduceerd.

Or. de

Motivering

Waterstof geldt naast biobrandstoffen en elektriciteit als een veelbelovende exponent van 
alternatieve, niet-fossiele brandstoffen in de vervoerssector.  Met name in steden kunnen 
voertuigen op waterstof hun nut bewijzen bij de verbetering van de luchtkwaliteit. Het 
potentieel van voertuigen op waterstof voor de terugdringing van CO2-uitstoot van 
personenvoertuigen hangt echter af van de manier waarop de waterstof is geproduceerd. 
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening 
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De meeste fabrikanten investeren zwaar 
in de ontwikkeling van 
waterstoftechnologie en hebben de eerste 
waterstofvoertuigen al in de handel 
gebracht. Hun aandeel in het totale 
wagenpark zal de komende jaren allicht 
stijgen. Daarom is het zaak 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
veiligheid van dergelijke voertuigen vast te 
stellen.

(8) De meeste fabrikanten investeren zwaar 
in de ontwikkeling van 
waterstoftechnologie en hebben de eerste 
waterstofvoertuigen al in de handel 
gebracht. Hun aandeel in het totale 
wagenpark zal de komende jaren allicht 
stijgen. Daarom is het zaak 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
veiligheid van dergelijke voertuigen vast te 
stellen. Omdat de fabrikanten ten dele 
verschillende benaderingen volgen bij de 
ontwikkeling van voertuigen op waterstof, 
moeten de veiligheidseisen 
technologieneutraal worden vastgesteld.

Or. de

Motivering

De onderhavige verordening mag de verdere ontwikkeling van alle technologieën voor de 
aandrijving van waterstofmotoren niet beletten. De markt zal leren welke technologie het 
uiteindelijk zal halen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening 
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Vanwege de eigenschappen van de 
brandstof kan het aangewezen zijn dat 
reddingsdiensten waterstofvoertuigen op 
een specifieke manier behandelen. Daarom 
moeten etiketteringsvoorschriften worden 
vastgesteld om reddingsdiensten te 
informeren over de brandstof die in het 
voertuig is opgeslagen.

(11) Vanwege de eigenschappen van de 
brandstof kan het aangewezen zijn dat 
reddingsdiensten waterstofvoertuigen op 
een specifieke manier behandelen. Daarom 
moeten identificatievoorschriften worden 
vastgesteld om reddingsdiensten te 
informeren over de brandstof die in het 
voertuig is opgeslagen. De identificatie 
mag echter niet leiden tot een 
stigmatisering van voertuigen op 
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waterstof.

Or. de

Motivering

Bij voertuigen op waterstof bestaan bij een ongeval geen grotere risico's dan bij voertuigen 
op fossiele brandstoffen. Daarom moet worden vermeden dat voertuigen op waterstof ten 
onrechte als bijzonder riskante voertuigen bij ongevallen gelden. Reddingsploegen moeten 
echter kunnen nagaan door welke brandstof een motor wordt aangedreven, aanvankelijk door 
een onopvallende, niet-stigmatiserende aanduiding, op langere termijn d.m.v. e-call 
(automatisch signaal dat het voertuig afgeeft bij ongevallen) of een centrale databank.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening 
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Voertuigen op waterstof kunnen 
alleen succesvol zijn op de markt als er 
een toereikende infrastructuur van 
tankstations in Europa beschikbaar is. De 
Commissie moet nagaan welke passende 
maatregelen er getroffen kunnen worden 
om de aanleg van een Europees netwerk 
van tankstations voor voertuigen op 
waterstof te ondersteunen.

Or. de

Motivering

Zonder een toereikende infrastructuur van tankstations kunnen voertuigen op waterstof niet 
succesvol zijn. Daarom moeten bijvoorbeeld de activiteiten in het kader van het zevende 
kaderprogramma van de EU of het Joint Technology Initiative geïntensiveerd worden, om 
ervoor te zorgen dat de huidige verschillen tussen de lidstaten bij de goedkeuring van 
waterstoftankstations de opbouw van een Europees netwerk van tankstations niet beletten.   
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op: Deze verordening is van toepassing op: 

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, N en 
L op waterstof, met inbegrip van de 
botsbeveiliging en de elektrische veiligheid 
van dergelijke voertuigen;

2. de in bijlage I genoemde onderdelen van 
waterstofsystemen voor motorvoertuigen 
van de categorieën M en N;

2. de in bijlage I genoemde onderdelen van 
waterstofsystemen voor motorvoertuigen 
van de categorieën M, N en L;

3. waterstofsystemen voor motorvoertuigen
van de categorieën M en N, met inbegrip 
van nieuwe vormen van waterstofopslag en 
–gebruik.

3. waterstofsystemen voor motorvoertuigen 
van de categorieën M, N en L, met 
inbegrip van nieuwe vormen van 
waterstofopslag en –gebruik.

Or. de

Motivering

Voertuigen van de categorie L (motorfietsen) zouden onder het toepassingsgebied van de 
verordening moeten vallen, zodat ook in deze categorie de ontwikkeling en het op de markt 
brengen van voertuigen op waterstof bevorderd wordt. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening 
Artikel 12 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) gedetailleerde regels voor de installatie
van waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan (bijlage VI);

d) gedetailleerde regels voor de installatie 
van waterstofsystemen en onderdelen 
daarvan (bijlage VI), met name voor de 
identificatie van voertuigen door 
reddingsdiensten overeenkomstig 
bijlage VI, lid 15;

Or. de
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Motivering

Bij voertuigen op waterstof bestaan bij een ongeval geen grotere risico's dan bij voertuigen 
op fossiele brandstoffen. Daarom moet worden vermeden dat voertuigen op waterstof ten 
onrechte als bijzonder riskante voertuigen bij ongevallen gelden. Reddingsploegen moeten 
echter kunnen nagaan door welke brandstof de motor wordt aangedreven, aanvankelijk door 
een onopvallende, niet-stigmatiserende aanduiding, op langere termijn d.m.v. e-call 
(automatisch signaal dat het voertuig afgeeft bij ongevallen) of een centrale databank (in 
combinatie met amendement 4).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening 
Bijlage I – letter b) – inleidende formule

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 30 bar:

Or. de

Motivering

Het testen van onderdelen van een waterstofsysteem moet worden beperkt tot onderdelen met 
een druk van meer dan 30 bar, omdat de vereiste veiligheid op een andere gepaste wijze 
minder kostenintensief kan worden gewaarborgd. De veiligheid van lagedrukcomponenten 
kan door een minder kostenintensief veiligheidsbeheerssysteem worden gewaarborgd, in 
combinatie met componenten zoals ventielen, sensoren en schakelinrichtingen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening 
Bijlage VI – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Via etiketten kan ten behoeve van 
reddingsdiensten worden aangegeven dat 
vloeibaar of gecomprimeerd (gasvormig) 
waterstof aanwezig is.

(15) Reddingsdiensten moeten kunnen 
nagaan of een voertuig door waterstof 
wordt aangedreven.

Or. de
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Motivering

Bij voertuigen op waterstof bestaan bij een ongeval geen grotere risico's dan bij voertuigen 
op fossiele brandstoffen. Daarom moet worden vermeden dat voertuigen op waterstof ten 
onrechte als bijzonder riskante voertuigen bij ongevallen gelden. Reddingsploegen moeten 
echter kunnen nagaan door welke brandstof een motor wordt aangedreven, aanvankelijk door 
een onopvallende, niet-stigmatiserende aanduiding, op langere termijn d.m.v. e-call 
(automatisch signaal dat het voertuig afgeeft bij ongevallen) of een centrale databank (in 
combinatie met amendement 4).
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TOELICHTING

Met het onderhavige voorstel voor een verordening wordt beoogd voor het eerst 
geharmoniseerde technische voorschriften voor de registratie van motorvoertuigen op 
waterstof vast te stellen. De invoering van EU-registratiecriteria voor voertuigen op waterstof 
is noodzakelijk om het functioneren van de interne markt en tegelijkertijd een hoog niveau 
van veiligheid en van milieubescherming te garanderen. Omdat voertuigen op waterstof 
momenteel niet onder het EG-systeem van typegoedkeuring vallen, kunnen lidstaten zulke 
voertuigen afzonderlijk laten registreren, zonder nieuwe rechtsbepalingen te hoeven 
vaststellen. Bij deze registratiepraktijk bestaat het gevaar dat iedere lidstaat zijn eigen 
registratievoorwaarden opstelt en de interne markt wordt verstoord. Dit zou leiden tot hoge 
kosten voor de fabrikanten en tot risico's voor de veiligheid en tegelijkertijd een ernstig 
obstakel vormen voor de verspreiding van de waterstoftechniek in de EU. Om die reden 
beschouwt de rapporteur het Commissievoorstel als een belangrijke stap in de richting van 
alternatieve brandstoffen in de vervoerssector.

In andere werelddelen - zoals de VS of Azië - wordt eveneens aan de ontwikkeling van 
motorvoertuigen op waterstof gewerkt. Ook hier speelt het probleem van de registratie. De 
onderhandelingen van de EU op internationaal niveau over wereldwijd geldende 
registratievoorwaarden zullen echter nog geruime tijd in beslag nemen. Hier zou een 
EU-registratie de richtinggevend kunnen zijn voor een internationale registratie.

Waterstof geldt met biobrandstoffen en elektriciteit als een van de belangrijkste kandidaten 
van de EU om in de toekomst aardolie te vervangen, de luchtverontreiniging te verminderen 
en de door de vervoerssector veroorzaakte CO2-uitstoot terug te dringen. Waterstof is als 
energiedrager universeel inzetbaar, en kan op verschillende manieren uit verschillende 
bronnen worden geproduceerd, vervoerd en opgeslagen. Met waterstof kunnen hernieuwbare 
energiebronnen op de markt gebracht worden, maar waterstof kan ook in het huidige systeem 
worden geïntegreerd. Deze eigenschappen maken waterstof met name in de vervoerssector tot 
een interessante optie.

Tegelijkertijd gaan er steeds weer kritische stemmen op die twijfelen aan het nut van 
waterstof voor het milieubeleid, omdat waterstof een energiedrager maar geen energiebron is. 
Ongeacht of men de kritiek op waterstof als energiedrager onderschrijft of niet, is ze volgens 
de rapporteur geen argument tegen de onderhavige registratieverordening als zodanig. De 
ontegenzeglijk beschikbare flexibiliteit van waterstof als brandstof in de vervoerssector maakt 
waterstof met name in de automobielsector tot een technologie die de mogelijkheid moet 
krijgen om te worden ontwikkeld. Of waterstof zich in de toekomst op de markt staande kan 
houden of dat andere technologieën succesvoller zullen zijn, zal de verdere ontwikkeling 
leren. Uniforme EU-registratieregels zijn echter een minimumvereiste om ervoor te zorgen 
dat voertuigen op waterstof überhaupt op de markt gebracht kunnen worden. Wij moeten deze 
deur openen.

De rapporteur benadrukt dat voertuigen op waterstof alleen succesvol op de Europese markt 
kunnen worden gebracht als er tijdig een netwerk van tankstations kan worden aangelegd. Het 
toepassingsgebied van de verordening zou bovendien moeten worden uitgebreid tot 
motorfietsen. Verder pleit zij ervoor dat reddingsdiensten moeten kunnen nagaan dat een 
voertuig waterstof als brandstof gebruikt. Daarvoor zijn er naast aanvankelijk te gebruiken 
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aanduidingen op langere termijn verschillende mogelijkheden, zoals e-call (automatisch 
signaal dat het voertuig afgeeft bij ongevallen) of een centrale databank, waarin de technische 
gegevens van een voertuig -ongeacht de bezitter- worden opgeslagen die door de 
reddingsdiensten bij ongevallen kunnen worden geraadpleegd. Deze 
identificatiemogelijkheden zijn technisch al mogelijk, alleen de nodige infrastructuur 
ontbreekt nog.  
Bij de overgang naar een duurzaam energiebeheer, dat gebaseerd is op milieuvriendelijke en 
hernieuwbare energiebronnen, is de stap naar een niet-fossiele brandstof in het 
personenverkeer van grote betekenis. Niet in de laatste plaats omdat in het privégebruik door 
de individuele burger de mogelijkheden en beperkingen van de waterstoftechnologie dan 
dagelijks door eigen ervaring zichtbaar worden. Bovendien leert de actuele discussie over de 
duurzame teelt van gewassen voor biobrandstoffen, dat we het niet kunnen stellen zonder 
nieuwe en duurzame technologieën in de vervoerssector. Daarom is het van belang dat de 
onderhavige verordening de noodzakelijke basis vormt voor de EU-registratie van voertuigen 
op de alternatieve brandstof waterstof. 
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