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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem zmieniające 
dyrektywę 2007/46//WE
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0593),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0342/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
w prawodawstwie UE dotyczącym 
pojazdów zastosowano nowe podejście 
regulacyjne. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie powinno określać 
wyłącznie podstawowe przepisy w zakresie 
wymagań dotyczących homologacji typu 
instalacji i części wodorowych, podczas 
gdy specyfikacje techniczne należy 
określić w ramach środków 
wykonawczych przyjętych w ramach 
procedur komitologii.

(3) Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
w prawodawstwie UE dotyczącym 
pojazdów zastosowano nowe podejście 
regulacyjne. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie powinno określać 
wyłącznie podstawowe przepisy w zakresie 
wymagań dotyczących homologacji typu 
instalacji i części wodorowych, podczas 
gdy specyfikacje techniczne należy 
określić w ramach środków 
wykonawczych przyjętych w ramach 
procedur komitologii z udziałem 
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Parlamentu Europejskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Również w ramach nowego podejścia regulacyjnego, zgodnie z którym rozporządzenie 
określa wyłącznie podstawowe przepisy, a szczegóły techniczne należy określić później w 
ramach przepisów wykonawczych, konieczne jest zapewnienie udziału Parlamentu 
Europejskiego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Napęd wodorowy uznaje się za czysty 
napęd pojazdów, ponieważ pojazd 
napędzany wodorem nie wytwarza 
zanieczyszczeń zawierających węgiel ani 
nie emituje gazów cieplarnianych. Należy 
jednak dołożyć starań, aby paliwo 
wodorowe wytwarzane było w 
zrównoważony sposób, tak aby ogólny 
bilans środowiskowy wprowadzenia 
wodoru jako paliwa dla pojazdów 
silnikowych był pozytywny.

(5) Napęd wodorowy uznaje się za czysty 
napęd przyszłości stanowiący krok na 
drodze ku gospodarce wtórnego 
wykorzystywania surowców bez 
emitowania substancji szkodliwych, 
ponieważ pojazd napędzany wodorem nie 
wytwarza zanieczyszczeń zawierających 
węgiel ani nie emituje gazów 
cieplarnianych. Jednak wodór jest 
nośnikiem energii, a nie jej źródłem, w 
związku z czym korzyść wynikająca z 
napędu wodorowego dla klimatu 
uzależniona jest od rodzaju źródła, z 
jakiego pozyskuje się wodór. Dlatego 
należy dołożyć starań, aby paliwo 
wodorowe wytwarzane było w 
zrównoważony sposób, tak aby ogólny 
bilans środowiskowy wprowadzenia 
wodoru jako paliwa dla pojazdów 
silnikowych był pozytywny.

Or. de

Uzasadnienie

Z wodorem, obok biopaliw i energii elektrycznej, wiązane są nadzieje na uzyskanie 
alternatywnego, niekopalnego paliwa w sektorze transportu. Zwłaszcza w miastach pojazdy 
napędzane wodorem mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Potencjał pojazdów 
napędzanych wodorem w zakresie ograniczania CO2 emitowanego przez pojazdy zależy 
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jednak od sposobu pozyskania wykorzystywanego wodoru. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Większość producentów dokonuje 
istotnych inwestycji w rozwój technologii 
wodorowej i już wprowadza takie pojazdy 
na rynek. Prawdopodobnie w przyszłości 
udział pojazdów napędzanych wodorem w 
całej flocie pojazdów zwiększy się. 
W związku z tym należy określić wspólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa tych 
pojazdów.

(8) Większość producentów dokonuje 
istotnych inwestycji w rozwój technologii 
wodorowej i już wprowadza takie pojazdy 
na rynek. Prawdopodobnie w przyszłości 
udział pojazdów napędzanych wodorem w 
całej flocie pojazdów zwiększy się. 
W związku z tym należy określić wspólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa tych 
pojazdów. Ponieważ producenci realizują 
po części odmienne podejścia w rozwoju 
pojazdów napędzanych wodorem, 
wymagania te należy określić bez 
powiązania z konkretną technologią.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie homologacyjne musi umożliwiać dalszy rozwój wszystkich 
technologii wodorowych stosowanych w odniesieniu do pojazdów silnikowych.  Rynek pokaże, 
jaka technologia ostatecznie się przyjmie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ze względu na charakterystykę 
paliwa, pojazdy napędzane wodorem mogą 
wymagać specjalnego traktowania przez 
służby ratownicze. W związku z tym, 
konieczne jest określenie wymagań w 
zakresie oznakowania, tak aby 
zagwarantować tym służbom informację o 
paliwie znajdującym się w pojeździe.

(11) Ze względu na charakterystykę 
paliwa, pojazdy napędzane wodorem mogą 
wymagać specjalnego traktowania przez 
służby ratownicze. W związku z tym, 
konieczne jest określenie wymagań w 
zakresie identyfikacji, tak aby 
zagwarantować tym służbom informację o 
paliwie znajdującym się w pojeździe. 
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Jednakże identyfikacja nie może 
prowadzić do napiętnowania pojazdów 
napędzanych wodorem.

Or. de

Uzasadnienie

W razie wypadku pojazdy napędzane wodorem nie powodują większego zagrożenia niż 
pojazdy napędzane paliwami kopalnymi. Dlatego należy zapobiec niesłusznemu uznaniu 
pojazdów napędzanych wodorem za pojazdy powodujące szczególne zagrożenie w razie 
wypadku. Identyfikacja napędu pojazdu powinna być jednak możliwa dla służb ratowniczych, 
w pierwszej kolejności na podstawie stonowanego i nienapiętnującego oznakowania, w 
dłuższej perspektywie zaś poprzez system eCall (automatyczne zgłoszenie o wypadku 
drogowym wysyłane z pojazdu) lub w oparciu o główną bazę danych. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Pojazdy z napędem wodorowym 
będą mogły odnieść sukces na rynku tylko 
wtedy, gdy w Europie będzie istniała 
odpowiednia infrastruktura zaopatrzenia 
w paliwo. Komisja powinna zbadać 
stosowne środki w celu wparcia budowy 
ogólnoeuropejskiej sieci stacji paliw dla 
pojazdów napędzanych wodorem.

Or. de

Uzasadnienie

Bez odpowiedniej infrastruktury zaopatrzenia w paliwo pojazdy z napędem wodorowym nie 
będą mogły odnieść sukcesu. Dlatego należy na przykład forsować działania podejmowane w 
ramach 7. Programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego lub Wspólnych Europejskich Inicjatyw Technologicznych (Joint EU 
Technology Initiative), aby obecne różnice między państwami członkowskimi w zakresie 
homologacji stacji z paliwem wodorowym nie stanowiły przeszkody dla budowy 
ogólnoeuropejskiej sieci stacji paliw.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenia ma zastosowanie 
do: 

Niniejsze rozporządzenia ma zastosowanie 
do: 

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, N i L, w tym ochrony w 
przypadku zderzenia i bezpieczeństwa 
elektrycznego tych pojazdów;

2. części wodorowych przeznaczonych dla 
pojazdów silnikowych kategorii M i N, 
wymienionych w załączniku I;

2. części wodorowych przeznaczonych dla 
pojazdów silnikowych kategorii M, N i L, 
wymienionych w załączniku I;

3. instalacji wodorowych przeznaczonych 
dla pojazdów silnikowych kategorii M i N, 
w tym nowych form przechowywania i 
wykorzystania wodoru.

3. instalacji wodorowych przeznaczonych 
dla pojazdów silnikowych kategorii M, N i
L, w tym nowych form przechowywania i 
wykorzystania wodoru.

Or. de

Uzasadnienie

Pojazdy kategorii L (motocykle) powinny zostać objęte zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, aby również w tym sektorze promować rozwój i wprowadzanie na rynek 
modeli z napędem wodorowym.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) szczegółowe zasady dla części i 
instalacji wodorowych wymienione w 
załączniku VI, zwłaszcza dotyczące 
identyfikacji pojazdów przez służby 
ratownicze zgodnie z załącznikiem VI 
pkt 15;

Or. de
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Uzasadnienie

W razie wypadku pojazdy napędzane wodorem nie powodują większego zagrożenia niż 
pojazdy napędzane paliwami kopalnymi.  Dlatego należy zapobiec niesłusznemu uznaniu 
pojazdów napędzanych wodorem za pojazdy powodujące szczególne zagrożenie w razie 
wypadku. Identyfikacja napędu pojazdu powinna być jednak możliwa dla służb ratowniczych, 
w pierwszej kolejności na podstawie stonowanego i nienapiętnującego oznakowania, w 
dłuższej perspektywie zaś poprzez system eCall (automatyczne zgłoszenie o wypadku 
drogowym wysyłane z pojazdu) lub w oparciu o główną bazę danych (powiązanie z 
poprawką 4). 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) części przeznaczone do stosowania z 
wodorem sprężonym (gazowym) przy 
ciśnieniu nominalnym powyżej 30 bar:

Or. de

Uzasadnienie

Homologacja części wodorowych powinna być ograniczona do części poddawanych ciśnieniu 
powyżej 30 bar, ponieważ bezpieczeństwo wymagane w przypadku innych części możne zostać 
zapewnione w mniej kosztowny sposób.  Bezpieczeństwo części niskociśnieniowych może 
zapewnić mniej kosztowny system zarządzania bezpieczeństwem działający w oparciu o takie 
elementy, jak zawory, czujniki i sterowniki.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zagwarantować informację o 
zastosowaniu wodoru ciekłego lub 
sprężonego (gazowego) dla służb 
ratowniczych można zastosować etykiety.

(15) Identyfikacja napędu wodorowego 
pojazdu musi być możliwa dla służb 
ratowniczych.

Or. de
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Uzasadnienie

W razie wypadku z udziałem pojazdów napędzanych wodorem nie występuje większe 
zagrożenie niż w przypadku pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi.  Dlatego należy 
zapobiec niesłusznemu uznaniu pojazdów napędzanych wodorem za pojazdy powodujące 
szczególne zagrożenie w razie wypadku. Identyfikacja napędu pojazdu powinna być jednak 
możliwa dla służb ratowniczych, w pierwszej kolejności na podstawie stonowanego i 
nienapiętnującego oznakowania, w dłuższej perspektywie zaś poprzez system eCall 
(automatyczne zgłoszenie o wypadku drogowym wysyłane z pojazdu) lub w oparciu o główną 
bazę danych (powiązanie z poprawką 4). 
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku w sprawie rozporządzenia jest przyjęcie po raz pierwszy 
zharmonizowanych przepisów technicznych dotyczących homologacji pojazdów silnikowych 
napędzanych wodorem. Wprowadzenie unijnych kryteriów homologacji pojazdów 
napędzanych wodorem jest konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania jednolitego rynku 
i jednocześnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. 
Ponieważ w chwili obecnej pojazdy napędzane wodorem nie są objęte systemem homologacji 
typu obowiązującym we Wspólnocie Europejskiej, państwa członkowskie mogą udzielać 
dopuszczeń indywidualnych dla takich pojazdów bez konieczności przyjmowania nowych 
przepisów prawnych.   Przy takiej procedurze homologacji istnieje ryzyko, że każde państwo 
członkowskie ustanowi własne kryteria homologacji, i że zakłócone zostanie funkcjonowanie 
jednolitego rynku. Spowodowałoby to wzrost kosztów produkcji oraz zagrażałoby 
bezpieczeństwu, stanowiąc jednocześnie istotną barierę dla rozwoju technologii wodorowej w 
UE. Z tego powodu sprawozdawczyni uznaje wniosek Komisji za ważny krok w kierunku 
alternatywnych paliw w sektorze transportu.

W innych częściach świata, np. w amerykańskim czy azjatyckim obszarze gospodarczym, 
również prowadzone są prace nad rozwojem pojazdów silnikowych z napędem wodorowym. 
Także tutaj pojawia się kwestia homologacji. Negocjacje prowadzone przez Unię Europejską 
na szczeblu międzynarodowym w sprawie kryteriów homologacji, które obowiązywałyby na 
całym świecie, potrwają jednak jeszcze przez dłuższy czas. Rozporządzenie UE w sprawie 
homologacji mogłoby dostarczyć istotnych wskazówek dla międzynarodowej homologacji.

Z wodorem oraz z biopaliwami i energią elektryczną wiążą się największe nadzieje UE na 
zastąpienie w przyszłości ropy naftowej w sektorze transportu, ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza i zmniejszenie emisji CO2 powodowanych przez transport. Wodór jako nośnik 
energii nadaje się do wszystkich zastosowań, może być pozyskiwany w najróżniejszy sposób 
z różnych źródeł, może być transportowany i przechowywany.  Może wprowadzić na rynek 
energię odnawialną, może zostać także włączony do tradycyjnego systemu. Dzięki tym 
właściwościom wodór stanowi, szczególnie w sektorze transportu, interesującą opcję.

Jednocześnie nieprzerwanie pojawiają się głosy krytyczne poddające w wątpliwość korzyść, 
jaka wynika dla środowiska naturalnego z stosowania wodoru, ponieważ wodór jest 
nośnikiem energii, a nie jej źródłem. Niezależnie od tego, czy podziela się wątpliwości 
dotyczące wodoru jako nośnika energii, czy nie, nie stanowią one zdaniem sprawozdawczymi 
argumentu przemawiającego przeciw niniejszemu rozporządzeniu w sprawie homologacji 
jako takiemu. Niewątpliwa elastyczność wodoru jako rodzaju napędu w sektorze transportu 
sprawia, że wodór staje się szczególnie w sektorze motoryzacyjnym technologią, której 
należy zapewnić możliwość rozwoju. Dalszy rozwój pokaże, czy pojazdy napędzane 
wodorem przyjmą się na rynku, czy też inne technologie będą miały większe powodzenie. 
Jednolite unijne zasady dotyczące homologacji stanowią jednak minimalny warunek 
umożliwiający w ogólne wprowadzenie na rynek pojazdów z napędem wodorowym. Musimy 
podjąć stosowne kroki w tym obszarze.

Sprawozdawczyni podkreśla, że powodzenie wprowadzenia pojazdów napędzanych wodorem
na europejski rynek zależy również od możliwości uprzedniego zbudowania odpowiedniej 
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sieci stacji z paliwem wodorowym.  Ponadto zakres zastosowania rozporządzenia powinien 
zostać rozszerzonych na pojazdy jednośladowe. Sprawozdawczymi opowiada się również za 
tym, aby identyfikacja napędu wodorowego pojazdów była możliwa dla służb ratowniczych. 
W tym celu przewidziano oprócz oznakowania podlegającego wprowadzeniu w pierwszej 
kolejności różne możliwości długoterminowe, takie jak system Ecall (automatyczne 
przesyłanie sygnału do służb ratowniczych z pojazdu, który uległ wypadkowi) lub centralna 
baza danych z danymi technicznymi pojazdu niezależnie od właściciela pojazdu, z której 
mogą skorzystać służby ratownicze w razie wypadku.  Powyższe możliwości identyfikacji są 
z technicznego punktu widzenia już możliwe, brakuje jedynie odpowiedniej infrastruktury.  

Krok w kierunku stosowania niekopalnego paliwa w transporcie indywidualnym ma duże 
znacznie na drodze ku zrównoważonej gospodarce energetycznej opierającej się na energii 
odnawialnej i przyjaznej dla środowiska. Również dlatego, że w prywatnej motoryzacji 
obywatel w oparciu o własne codzienne doświadczenia będzie mógł ocenić możliwości i 
granice technologii wodorowej. Ponadto tocząca się obecnie dyskusja na temat 
zrównoważonej uprawy biopaliw pokazuje, że nie możemy zrezygnować z dalszych nowych i 
trwałych technologii w transporcie.  Dlatego ważne jest, aby niniejsze rozporządzenie 
stworzyło niezbędne warunki dla ogólnoeuropejskiej homologacji pojazdów z alternatywnym 
rodzajem napędu w postaci napędu wodorowego. 


