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 REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 79/2009 2013/EES/20/42 

frá 14. janúar 2009 

 um gerðarviðurkenningu vetnisknúinna ökutækja og um breytingu á tilskipun 2007/46/EB (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Innri markaðurinn myndar svæði án innri landamæra 
þar sem frjálsir vöruflutningar, frjáls för fólks, frjáls 
þjónustustarfsemi og fjármagnsflutningar eru tryggðir. Í 
þeim tilgangi er heildargerðarviðurkenningarkerfi 
Bandalagsins fyrir vélknúin ökutæki til staðar. Sam-
ræma skal tæknilegar kröfur um gerðarviðurkenningu 
vélknúinna ökutækja með tilliti til vetnisknúnings til að 
koma í veg fyrir mismunandi kröfur frá einu aðildarríki 
til annars og til að tryggja eðlilega starfsemi innri 
markaðarins en um leið öfluga umhverfisvernd og 
almannaöryggi. 

2) Þessi reglugerð er sérreglugerð um gerðarviður-
kenningaraðferð Bandalagsins sem kveðið er á um í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. 
september 2007 um ramma um viðurkenningu á vél-
knúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í 
slík ökutæki (rammatilskipun)  (3). Því ber að breyta 
IV., VI. og XI. viðauka við þá tilskipun til samræmis 
við það. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 32. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2012 frá 30. mars 2012 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 43, 2.8.2012, bls. 22. 

(1) Álit sem skilað var 9. júlí 2008. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 3. september 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 16. desember 2008. 
(3) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 

3) Að beiðni Evrópuþingsins hefur nýrri stjórnsýslunálgun 
verið beitt að því er varðar ökutækjalöggjöf EB. Með 
þessari reglugerð skal því aðeins mæla fyrir um grund-
vallarákvæði um kröfur að því er varðar gerðar-
viðurkenningu vetniskerfa og -íhluta en mælt skal fyrir 
um tækniforskriftir með framkvæmdarráðstöfunum sem 
samþykktar eru í samræmi við ákvörðun ráðsins 
1999/468/EB frá 28. júní 1999, um reglur um meðferð 
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er 
falið (4). 

4) Framkvæmdastjórninni skal einkum falið vald til að 
fastsetja kröfur og ákveða prófunaraðferðir að því er 
varðar nýjar aðferðir við geymslu eða notkun vetnis, 
viðbótarvetnisíhluti og knúningskerfið. Framkvæmda-
stjórninni skal einnig falið vald til að koma á fót 
sértækri málsmeðferð, prófunum og kröfum að því er 
varðar höggvörn vetnisknúinna ökutækja og öryggis-
kröfur að því er varðar innbyggð kerfi. Þar eð þessar 
ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að breyta 
veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, með því að 
bæta við hana nýjum, veigalitlum þáttum, skulu þær 
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun 
1999/468/EB. 

5) Í flutningsgeiranum skal eitt helsta markmiðið vera 
hærra hlutfall umhverfisvænni ökutækja. Leggja skal 
enn meiri áherslu á að setja fleiri slík ökutæki á markað. 
Notkun ökutækja sem annars konar eldsneyti er notað á 
getur aukið gæði borgarlofts verulega og í kjölfarið bætt 
lýðheilsu. 

6) Vetni er álitið hrein leið til að knýja áfram ökutæki í 
framtíðinni, á leið að mengunarlausu hagkerfi sem 
byggir á endurnotkun hráefnis og endurnýjanlegri orku, 
þar eð ökutæki sem knúin eru áfram af vetni losa hvorki 
frá sér mengunarvöldum úr kolefni né gróðurhúsaloft-
tegundum. Þar eð vetni er orkuberi en ekki orkugjafi er 
gildi vetnisorku fyrir loftlagsstefnu háð uppsprettunni 
sem vetnið er fengið úr. Því skal þess gætt að vetnis-
eldsneyti sé unnið með sjálfbærum hætti, eftir því sem 
unnt er úr endurnýjanlegum orkuauðlindum, þannig að 
innleiðing vetnis sem eldsneytis fyrir vélknúin ökutæki 
hafi jákvæð áhrif á heildarumhverfisjafnvægi. 

 ________________  

(4) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
    

Nr. 20/753 

7) Í lokaskýrslu nefndar háttsettra embættismanna CARS 
21 kemur fram að „þar sem við á skal viðhalda viðleitni 
um aukningu alþjóðlegrar samræmingar á reglum um 
vélknúin ökutæki, með það fyrir augum að stuðla að 
þátttöku helstu ökutækjamarkaða og til að breiða 
samræmingu út til svæða sem hún nær ekki enn til, 
einkum innan ramma samninga efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu bæði frá 1958 og 
1998“. Í samræmi við þessi tilmæli, skal framkvæmda-
stjórnin halda áfram að styðja við þróun alþjóðlegra 
samræmdra krafna fyrir vélknúin ökutæki undir forsjá 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu. 
Einkum ef hnattræn tæknireglugerð um vetnis- og 
efnarafalsökutæki, verður samþykkt skal framkvæmda-
stjórnin taka til athugunar möguleika þess að laga 
kröfurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð að 
þeim sem komið væri á fót í hnattrænni tæknireglugerð. 

8) Hægt er að nota vetnisblöndur sem umbreytingarelds-
neyti til þess að greiða fyrir innleiðingu vetnisknúinna 
ökutækja í aðildarríkjum þar sem grunnvirki fyrir jarð-
gas er gott. Framkvæmdastjórnin skal því þróa kröfur 
um notkun á vetnis- og jarðgas/lífmetanblöndum, eink-
um blöndunarhlutfall vetnis og gass þar sem tekið er 
tillit til tæknilegs framkvæmanleika og umhverfislegs 
ávinnings.  

9) Skilgreining á gerðarviðurkenningarramma fyrir vetnis-
knúin ökutæki myndi stuðla að aukinni tiltrú hugsan-
legra notenda og alls almennings á þessari nýju tækni. 

10) Því ber að útbúa viðeigandi ramma til að hraða mark-
aðssetningu ökutækja með nýrri knúningstækni og öku-
tækja sem nota annars konar eldsneyti sem hefur lítil 
áhrif á umhverfið. 

11) Meirihluti framleiðanda fjárfestir með mikilvægum 
hætti í þróun vetnistækni og hefur nú þegar komið 
slíkum ökutækjum á markað. Í framtíðinni er líklegt að 
hluti vetnisknúinna ökutækja í heildarflotanum aukist. 
Því er nauðsynlegt að tilgreina almennar kröfur varð-
andi öryggi vetnisknúinna ökutækja. Þar sem framleið-
endur fara ólíkar leiðir í þróun vetnisknúinna ökutækja 
er nauðsynlegt að koma á öryggiskröfum sem eru hlut-
lausar í tæknilegu tilliti. 

12) Nauðsynlegt er að koma þessum öryggiskröfum á fyrir 
vetniskerfi og íhluti þeirra sem nauðsynlegir eru til að fá 
gerðarviðurkenningu. 

13) Fyrir gerðarviðurkenningu vetnisknúinna ökutækja er 
nauðsynlegt að koma á kröfum um uppsetningu vetnis-
kerfa og íhluta þeirra í ökutækjum. 

14) Eiginleikar eldsneytisins geta valdið því að 
björgunarsveitir þurfi að meðhöndla vetnisknúin öku-
tæki með sérstökum hætti. Því er nauðsynlegt að mæla 
fyrir um kröfur um skýra og hraðvirka auðkenningu 
slíkra ökutækja þannig að björgunarsveitir séu upplýstar 
um eldsneytið sem er í ökutækinu. Þrátt fyrir að slík 
auðkenning skuli þjóna þeim tilgangi á hún, eftir því 
sem unnt er, ekki að vera með þeim hætti að hún valdi 
almenningi áhyggjum. 

15) Einnig er mikilvægt að setja fram skyldur framleiðenda 
varðandi samþykkt viðeigandi ráðstafana til að koma í 
veg fyrir að rangt eldsneyti sé notað á vetnisknúin 
ökutæki. 

16) Til þess að vetnisknúin ökutæki nái árangri á markaði 
þarf fullnægjandi áfyllingarstöðvagrunnvirki að vera 
tiltækt í Evrópu. Því skal framkvæmdastjórnin skoða 
viðeigandi ráðstafanir til stuðnings stofnunar áfyllingar-
stöðvakerfis fyrir vetnisknúin ökutæki, sem nær um alla 
Evrópu. 

17) Nýstárleg smá ökutæki, flokkuð samkvæmt löggjöf um 
EB-gerðarviðurkenningu sem ökutæki í flokki L, eru 
talin meðal þeirra fyrstu sem nota vetni sem eldsneyti. 
Innleiðing vetnis fyrir þessi ökutæki kallar á minna 
átak, þar eð tæknilegar áskoranir og þörf fyrir fjár-
festingu er ekki eins mikil og fyrir ökutæki í flokki M 
og N, eins og þau eru skilgreind í II. viðauka tilskipunar 
2007/46/EB. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 1. 
janúar 2010, leggja mat á möguleika þess að reglusetja 
gerðarviðurkenningu á vetnisknúnum ökutækjum í 
flokki L. 

18) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á innri markaði með 
því að innleiða sameiginlegar tæknilegar kröfur varð-
andi vélknúin ökutæki sem nota vetni, og því markmiði 
verður betur náð á vettvangi Bandalagsins vegna um-
fangs þess, er Bandalaginu heimilt að samþykkja ráð-
stafanir í samræmi við dreifræðisregluna eins og kveðið 
er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófs-
regluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki 
gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til 
að ná þessu markmiði. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Með þessari reglugerð er mælt fyrir um gerðarviðurkenningu 
vélknúinna ökutækja með tilliti til vetnisknúnings og 
gerðarviðurkenningu vetnisíhluta og vetniskerfa. Með þessari 
reglugerð er einnig settar kröfur um uppsetningu slíkra íhluta 
og kerfa. 
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2. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð gildir um: 

1. vetnisknúin ökutæki í flokkum M og N, eins og þau eru 
skilgreind í A-hluta II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB, 
þ.m.t. höggvörn og raföryggi slíkra ökutækja, 

2. vetnisíhluti sem hannaðir eru fyrir vélknúin ökutæki í 
flokkum M og N sem skráð eru í I. viðauka, 

3. vetniskerfi sem hönnuð eru fyrir vélknúin ökutæki í 
flokkum M og N, þ.m.t. nýjar aðferðir við geymslu og 
notkun vetnis. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem 
hér segir: 

a) „vetnisknúið ökutæki“: öll vélknúin ökutæki sem nota 
vetni sem eldsneyti til að knýja ökutækið, 

b) „knúningskerfi“: brunahreyfils- eða efnarafalskerfi sem 
notað er til að knýja ökutækið, 

c) „vetnisíhlutur“: vetnisgeymir og allir aðrir hlutar 
vetnisknúins ökutækis sem er í beinni snertingu við vetni 
eða sem myndar hluta vetniskerfis, 

d) „vetniskerfi“: samsetning vetnisíhluta og tengdra hluta 
sem innbyggðir eru í vetnisknúnum ökutækjum, fyrir utan 
knúningskerfið og aukaaflstöðvar, 

e) „leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur“: hámarksþrýstingur 
sem íhlutur er hannaður til að þola og er til grundvallar 
ákvörðunar á styrkleika íhlutarins sem um ræðir, 

f) „tilgreindur vinnuþrýstingur“: að því er varðar geyma, 
stöðugur þrýstingur við jafnan hita 288K (15°C) fyrir 
fullan geymi, eða að því er varðar aðra íhluti, sá 
þrýstingur sem íhlutur vinnur við, 

g) „innri tankur“: sá hluti vetnisgeymis sem hannaður er til 
að nota fljótandi vetni sem inniheldur vetni við lághita. 

2. Að því er varðar d-lið 1. mgr. skal „vetniskerfi“ m.a. taka 
til eftirfarandi: 

a) vöktunar- og stjórnkerfi notkunar, 

b) tengikerfa í ökutækjum, 

c) yfirstreymiskerfa, 

d) yfirþrýstingsvarnarkerfa, 

e) bilanagreiningarkerfa í varmaskipti. 

4. gr. 

Skyldur framleiðenda 

1. Framleiðendur skulu sýna fram á að öll ný vetnisknúin 
ökutæki sem eru seld, skráð eða tekin í notkun innan 
Bandalagsins auk allra vetnisíhluta eða vetniskerfa, sem seld 
eru eða tekin í notkun innan þess, séu gerðarviðurkennd í 
samræmi við þessa reglugerð og framkvæmdarráðstafanir 
hennar. 

2. Að því er varðar gerðarviðurkenningu ökutækja skulu 
framleiðendur útbúa vetnisknúin ökutæki með vetnisíhlutum 
og -kerfum sem eru í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar 
og framkvæmdarráðstafanir hennar og eru sett upp í samræmi 
við þessa reglugerð og framkvæmdarráðstafanir hennar. 

3. Að því er varðar gerðarviðurkenningu íhluta og kerfa 
skulu framleiðendur tryggja að vetnisíhlutir og -kerfi séu í 
samræmi við þessa reglugerð og framkvæmdarráðstafanir 
hennar. 

4. Framleiðendur skulu leggja fram viðeigandi upplýsingar 
varðandi skilgreiningu ökutækis og prófunarskilyrði til 
viðurkenningaryfirvalda. 

5. Framleiðendur skulu leggja fram upplýsingar vegna 
skoðunar vetnisíhluta og -kerfa á meðan á endingartíma 
ökutækis stendur. 

5. gr. 

Almennar kröfur vegna vetnisíhluta og -kerfa 

Framleiðendur skulu sjá til þess að: 

a) vetnisíhlutir og -kerfi virki á réttan og öruggan máta og 
þoli áreiðanlega rafræn, aflfræðileg, varmafræðileg og 
efnafræðileg vinnsluskilyrði án þess að leka eða aflagast 
sýnilega, 

b) vetniskerfi séu varin fyrir yfirþrýstingi, 
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c) efnin sem notuð eru í þá hluta vetnisíhluta og -kerfa sem 
eiga að vera í beinni snertingu við vetni séu samrýmanleg 
vetni, 

d) vetnisíhlutir og -kerfi þoli áreiðanlega viðbúið hitastig og 
þrýsting út endingartíma sinn, 

e) vetnisíhlutir og -kerfi þoli áreiðanlega það ganghitasvið 
sem mælt er fyrir um í framkvæmdarráðstöfunum, 

f) vetnisíhlutir séu merktir í samræmi við framkvæmdar-
ráðstafanir, 

g) vetnisíhlutir með stefnuflæði sýni flæðisáttina greinilega, 

h) vetnisíhlutir og -kerfi séu hönnuð með þeim hætti að hægt 
sé að setja þau upp í samræmi við kröfur VI. viðauka. 

6. gr. 

Kröfur fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota 
fljótandi vetni 

Vetnisgeymar sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni 
skulu prófaðir í samræmi við prófunaraðferðirnar sem settar 
eru fram í II. viðauka. 

7. gr. 

Kröfur fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru 
til að nota fljótandi vetni 

1. Vetnisíhlutir, aðrir en geymar, sem hannaðir eru til að nota 
fljótandi vetni, skulu prófaðir í samræmi við prófunarað-
ferðirnar sem settar eru fram í III. viðauka, með tilliti til 
gerðar þeirra. 

2. Þrýstilokar skulu hannaðir þannig að þeir tryggi að 
þrýstingur í innri tanki eða öðrum vetnisíhlutum fari ekki yfir 
leyfilegt gildi. Gildið skal ákvarðast í hlutfalli við leyfilegan 
hámarksvinnuþrýsting vetniskerfisins. Séð skal fyrir 
öryggiskerfi fyrir varmaskipta sem greinir bilanir í þeim. 

8. gr. 

Kröfur fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni 

1. Vetnisgeymar sem hannaðir eru til að nota samanþjappað 
(loftkennt) vetni skulu flokkaðir í samræmi við 1. lið IV. 
viðauka. 

2. Geymarnir sem vísað er til í 1. mgr. skulu prófaðir í 
samræmi við prófunaraðferðirnar sem settar eru fram í IV. 
viðauka, með tilliti til gerðar þeirra. 

3. Gefa skal ítarlega lýsingu á öllum helstu eiginleikum 
efnisins og vikmarkanna sem notuð eru við hönnun 
geymanna, þ.m.t. niðurstöður prófana sem gerðar eru á efninu. 

9. gr. 

Kröfur fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru 
til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

Vetnisíhlutir, aðrir en geymar, sem hannaðir eru til að nota 
samanþjappað (loftkennt) vetni, skulu prófaðir í samræmi við 
prófunaraðferðirnar sem settar eru fram í V. viðauka, með 
tilliti til gerðar þeirra. 

10. gr. 

Almennar kröfur vegna uppsetningar vetnisíhluta og -
kerfa 

Vetnisíhlutir og -kerfi skulu sett upp í samræmi við kröfurnar í 
VI. viðauka. 

11. gr. 

Tímaáætlun fyrir beitingu 

1. Frá og með 24. febrúar 2011 skulu landsbundin yfirvöld 
synja um veitingu: 

a) EB-gerðarviðurkenningar eða landsbundinnar gerðar-
viðurkenningar að því er varðar nýjar tegundir ökutækja á 
grundvelli vetnisknúnings, þar sem slík ökutæki eru ekki í 
samræmi við kröfur þessarar reglugerðar eða framkvæmd-
arráðstafana hennar, og  

b)  EB-gerðarviðurkenningar að því er varðar nýjar tegundir 
vetnisíhluta eða -kerfa þar sem slíkir íhlutir eða kerfi eru 
ekki í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar eða 
framkvæmdarráðstafana hennar. 

2. Frá og með 24. febrúar 2012 skulu landsbundin yfirvöld: 

a) að því er varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB, ekki telja 
samræmisvottorð nýrra ökutækja gild á forsendum 
tengdum vetnisknúningi, og banna að slík ökutæki verði 
skráð, seld og tekin í notkun, þar sem slík ökutæki eru 
ekki í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar eða fram-
kvæmdarráðstafana hennar og  

b)  banna að nýir vetnisíhlutir og -kerfi séu seld eða að þau 
verði tekin í notkun, þar sem slíkir íhlutir eða kerfi eru 
ekki í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar eða fram-
kvæmdarráðstafana hennar. 
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3. Með fyrirvara um 1. og 2. mgr. og um gildistöku 
framkvæmdarráðstafana sem samþykktar eru skv. 1. mgr. 12. 
gr., skulu landsbundin yfirvöld, ef framleiðandi fer fram á 
það, ekki: 

a) synja um veitingu EB-gerðarviðurkenningar eða lands-
bundinnar gerðarviðurkenningar, á forsendum tengdum 
vetnisknúningi fyrir nýjar tegundir ökutækja, eða um EB-
gerðarviðurkenningu fyrir nýjar tegundir vetnisíhluta eða -
kerfa, þar sem slík ökutæki, íhlutir eða kerfi eru í 
samræmi við kröfur þessarar reglugerðar eða 
framkvæmdarráðstafana hennar, eða  

b) banna að ný ökutæki séu skráð, seld og tekin í notkun eða 
að nýir vetnisíhlutir eða -kerfi séu seld eða tekin í notkun, 
þar sem slík ökutæki, íhlutir eða kerfi eru í samræmi við 
kröfur þessarar reglugerðar eða framkvæmdarráðstafana 
hennar. 

12. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir 

1. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja eftirtaldar 
framkvæmdarráðstafanir: 

a) stjórnsýsluákvæði fyrir EB-gerðarviðurkenningu öku-
tækja, að því er varðar vetnisknúning, og vetnisíhluti og -
kerfi, 

b) reglur um þær upplýsingar sem framleiðendur skulu veita 
vegna gerðarviðurkenningar og eftirlits sem vísað er til í 
4. og 5. mgr. 4. gr., 

c) nákvæmar reglur varðandi prófunaraðferðir sem settar eru 
fram í II. - V. viðauka, 

d) nákvæmar reglur varðandi kröfur um uppsetningu vetnis-
íhluta og -kerfa sem settar eru fram í VI. viðauka, 

e) nákvæmar reglur um kröfur um örugga og áreiðanlega 
virkni vetnisíhluta og -kerfa sem sett er fram í 5. gr., 

f) nákvæmar reglur um merkingu og aðrar leiðir til að 
auðkenna vetnisknúin ökutæki með skýrum og hrað-
virkum hætti eins og vísað er til í 16. lið VI. viðauka. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta þeim þáttum 
þessarar reglugerðar sem ekki teljast grundvallaratriði, með 
því að auka við hana, skulu samþykktar í samræmi við þá 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 2. 
mgr. 13. gr. 

2. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt eftirtaldar 
framkvæmdarráðstafanir: 

a) nákvæm skilgreining á kröfum sem tengjast einhverju af 
eftirfarandi: 

— notkun á hreinu vetni eða blöndu af vetni og 
jarðgasi/lífmetani, 

— nýjar leiðir til geymslu eða notkunar á vetni, 

— höggvörn ökutækja að því er varðar heilleika 
vetnisíhluta og -kerfa, 

— samþættar öryggiskerfakröfur, sem ná a.m.k. yfir það 
að bera kennsl á leka og kröfur varðandi hreinsigas, 

— rafeinangrun og raföryggi, 

b) aðrar ráðstafanir sem eru nauðsynlegar fyrir beitingu 
þessarar reglugerðar. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta þeim þáttum 
þessarar reglugerðar sem ekki teljast grundvallaratriði, með 
því að auka við hana, skulu samþykktar í samræmi við þá 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 2. 
mgr. 13. gr. 

13. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar tækninefndar um 
vélknúin ökutæki sem komið var á fót skv. 1. mgr. 40. gr. 
tilskipunar 2007/46/EB. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar skulu gilda ákvæði 
1.-4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

14. gr. 

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB 

Ákvæðum IV., VI. og XI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB 
skal breytt í samræmi við VII. viðauka við þessa reglugerð. 

15. gr. 

Viðurlög við brotum á ákvæðum 

1. Aðildarríkin skulu mæla fyrir um ákvæði um viðurlög við 
brotum framleiðenda gegn ákvæðum þessarar reglugerðar og 
framkvæmdarráðstöfunum hennar og gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin, sem 
kveðið er á um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið 
og letjandi. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
um þessi ákvæði, eigi síðar en 24. ágúst 2010, og skulu 
tilkynna henni án tafar um síðari breytingar sem hafa áhrif á 
þau. 
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2. Brot þau, sem viðurlög gilda um, skulu felast a.m.k. í 
eftirfarandi: 

a) að leggja fram rangar upplýsingar meðan á viður-
kenningarferli stendur eða í ferli sem leiðir til innköllunar, 

b) fölsun á niðurstöðum úr prófun vegna gerðar-
viðurkenningar eða samræmis ökutækja sem eru í notkun, 

c) að ekki séu látin af hendi gögn eða tækniforskriftir, sem 
gætu valdið innköllun eða afturköllun gerðarviður-
kenningar, 

d) synjun um aðgang að upplýsingum, 

e) notkun temprunarbúnaðar. 

16. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá 24. febrúar 2011, að undanskilinni 3. mgr. 11. 
gr. og 12. gr. sem gildir frá gildistökudegi þessarar reglu-
gerðar, og 2. mgr. 11. gr. sem gildir frá dagsetningu sem þar 
er tilgreind. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Strassborg, 14. janúar 2009. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING A. VONDRA 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Skrá yfir vetnisíhluti sem á að gerðarviðurkenna 

Þar sem þeir eru innbyggðir í vetnisknúin ökutæki þarf að gerðarviðurkenna eftirtalda vetnisíhluti: 

a) íhluti sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni: 

1. geymir, 

2. sjálfvirkur afsláttarloki, 

3. einstreymisloki eða einstefnuloki (ef hann er notaður sem öryggistæki), 

4. sveigjanleg eldsneytisleiðsla (ef hún er framan við fyrsta sjálfvirka afsláttarloka eða önnur öryggistæki), 

5. varmaskiptir, 

6. handvirkur eða sjálfvirkur loki, 

7. þrýstistillir, 

8. þrýstiöryggisloki, 

9. þrýstings-, hita- og streymisnemi (ef þeir eru notaðir sem öryggistæki), 

10. áfyllingarbúnaður eða geymir, 

11. vetnislekanemi, 

b) íhlutir sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni með tilgreindan vinnuþrýsting upp á yfir 3,0 MPa: 

1. geymir, 

2. sjálfvirkur afsláttarloki, 

3. samsettur geymir, 

4. tengihlutir, 

5. sveigjanleg eldsneytisleiðsla, 

6. varmaskiptir, 

7. vetnissía, 

8. handvirkur eða sjálfvirkur loki, 

9. einstefnuloki, 

10. þrýstistillir, 

11. þrýstiloki, 

12. þrýstiöryggisloki, 

13. áfyllingarbúnaður eða geymir, 

14. tengi fyrir laust geymslukerfi, 

15. þrýstings-, hita-, vetnis- og streymisnemar (ef þeir eru notaðir sem öryggistæki), 

16. vetnislekanemar. 
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II. VIÐAUKI 

Viðeigandi prófunaraðferð fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni 

Tegund prófunar 

Sprengiprófun 

Brunaprófun 

Fullhleðsluprófun 

Þrýstingsprófun 

Lekaprófun 
 

Prófunaraðferðir sem ber að nota fyrir gerðarviðurkenningu vetnisgeyma, sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni, verða 
að innihalda: 

a) Sprengiprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir gefi sig ekki áður en tilgreindur 
háþrýstingur, sprengiþrýstingurinn (öryggisstuðull margfaldaður með leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi), fer yfir 
ákveðin mörk. Til þess að öðlast gerðarviðurkenningu þarf raunverulegur sprengiþrýstingur að fara yfir tiltekið lágmark 
meðan á prófun stendur. 

b) Brunaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að geymir með brunavarnarkerfi springi ekki þegar hann er 
prófaður við ákveðin skilyrði elds. 

c) Fullhleðsluprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að kerfið, sem kemur í veg fyrir yfirfyllingu á geymi, 
virki nægilega vel og að vetnismagn valdi því aldrei að þrýstilokar opnist á meðan á áfyllingu stendur. 

d) Þrýstingsprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir þoli tiltekinn háþrýsting. Til að sýna fram á 
þetta er settur þrýstingur á geyminn upp að tilteknu gildi í tiltekinn tíma. Að prófi loknu mega ekki vera nein sýnileg 
merki varanlegrar aflögunar eða leka á geyminum. 

e) Lekaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á því að vetnisgeymir sýni engin merki leka við tilteknar 
aðstæður. Til þess að sýna fram á þetta er tilgreindur vinnuþrýstingur settur á geyminn. Ekki mega vera nein merki um 
leka í gegnum sprungur, grop eða sambærilega galla. 

 
 



III. VIÐAUKI 

Viðeigandi prófunaraðferðir fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni 

 TEGUND PRÓFUNAR 

VETNISÍHLUTIR Þrýstings-
prófun 

Ytri 
lekaprófun 

Þolprófun Vinnslu-
prófun 

Tæringar-
þolsprófun 

Þurrhita-
þolsprófun 

Ósons-
öldrunarprófun 

Hitasveiflup
rófun 

Þrýstings-
sveifluprófun 

Vetnissam-
hæfisprófun 

Sætisleka-
prófun 

Þrýstilokar ü ü  ü ü   ü  ü  

Lokar ü ü ü  ü ü ü ü  ü ü 

Varmaskiptar ü ü   ü ü ü ü  ü  

Áfyllingartenging eða inntak ü ü ü  ü ü ü ü  ü ü 

Þrýstistillar ü ü ü  ü ü ü ü  ü ü 

Nemar ü ü   ü ü ü ü  ü  

Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur ü ü   ü ü ü ü ü ü  

 

Með fyrirvara um sértækar kröfur varðandi vetnisíhluti skulu prófunaraðferðir sem notast skal við vegna gerðarviðurkenningar vetnisíhluta, annarra en geyma, sem hannaðir eru til að nota fljótandi vetni fela í sér: 

a) Þrýstingsprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir þoli þrýsting sem er hærri en vinnuþrýstingur þeirra. Vetnisíhlutir mega ekki hafa nein sýnileg merki um leka, afmyndun, slit eða sprungur 
þegar þrýstingurinn er aukinn að vissu marki. 

b) Ytri lekaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að enginn ytri leki sé í vetnisíhlutum. Vetnisíhlutir mega ekki sýna nein merki um grop. 

c) Þolprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir ráði við samfellda, áreiðanlega vinnslu. Prófunin samanstendur af því að framkvæma tiltekinn fjölda prófunarlotna á vetnisíhlut undir tilteknum 
hita- og þrýstingsskilyrðum. Prófunarlota þýðir venjuleg vinnsla (þ.e. ein opnun og ein lokun) vetnisíhlutar. 

d) Vinnsluprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir vinni áreiðanlega. 

e) Tæringarþolsprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir standist tæringu. Til að sýna fram á þetta eru vetnisíhlutir prófaðir með snertingu við tiltekin efni. 

f) Þurrhitaþolsprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir sem ekki eru úr málmi þoli háan hita. Til að sýna fram á þetta eru íhlutirnir látnir komast í snertingu við loft við hámarksganghita. 

g) Ósonsöldrunarprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á það að vetnisíhlutir sem ekki eru úr málmi geti staðist öldrun af völdum ósons. Til að sýna fram á þetta eru íhlutirnir látnir komast í snertingu við loft 
með mikinn ósonstyrk. 
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h) Hitasveifluprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir standist miklar hitasveiflur. Til að sýna fram á þetta eru vetnisíhlutirnir prófaðir við hitasveiflur í tiltekinn tíma, frá lágmarks- til 
hámarksganghita. 

i) Þrýstingssveifluprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir standist miklar þrýstingssveiflur. Til að sýna fram á þetta eru vetnisíhlutir prófaðir við þrýstingsbreytingar frá loftþrýstingi að 
leyfilegum hámarksvinnuþrýstingi og svo aftur að loftþrýstingi á stuttum tíma. 

j) Vetnissamhæfisprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisíhlutir úr málmi (þ.e. hylki og lokar) verði ekki fyrir tæringu af völdum vetnis. Hvað varðar vetnisíhluti sem þurfa að þola tíðar álagssveiflur 
þarf að forðast aðstæður sem leitt geta til staðbundinnar málmþreytu og myndunar eða útbreiðslu málmþreytusprungna. 

k) Sætislekaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á því að vetnisíhlutir leki ekki við uppsetningu í vetniskerfi. 
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IV. VIÐAUKI 

Viðeigandi prófunaraðferðir fyrir vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni 

Tegund prófunar Á við geymisgerð 

1 2 3 4 

Sprengiprófun ü ü ü ü 

Þrýstingssveifluprófun við umhverfishita ü ü ü ü 

„Leki fyrir rof“ þolprófun ü ü ü ü 

Brunaprófun ü ü ü ü 

Rofprófun ü ü ü ü 

Efnaþolsprófun  ü ü ü 

Samsetningargallaprófun  ü ü ü 

Sprunguhröðunarprófun  ü ü ü 

Þrýstingssveifluprófun við miklar varmasveiflur  ü ü ü 

Höggtjónsprófun   ü ü 

Lekaprófun    ü 

Gegndræpisprófun    ü 

Snúningsvægisprófun    ü 

Vetnisgassveifluprófun    ü 
 

1. Flokkun vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni: 

Tegund 1  Heildreginn málmgeymir 

Tegund 2  Geymir með gjörð sem hefur heildreginn málmþéttihólk 

Tegund 3  Geymir með gjörð sem hefur heildreginn eða soðinn málmþéttihólk 

Tegund 4  Geymir með gjörð sem hefur þéttihólk úr öðru en málmi. 

2. Prófunaraðferðir sem ber að nota fyrir gerðarviðurkenningu vetnisgeyma sem hannaðir eru til að nota samanþjappað 
(loftkennt) vetni verða að fela í sér: 

a) Sprengiprófun: markmið prófunarinnar er að finna við hve mikinn þrýsting geymirinn springur. Til að sýna fram á þetta 
er þrýstingur settur á geyminn sem verður að vera meiri en tilgreindur vinnuþrýstingur hans. Sprengiþrýstingur 
geymisins verður að vera meiri en tilgreindur þrýstingur. Sprengiþrýstingur geymisins skal skráður og honum haldið til 
haga hjá framleiðanda á meðan á endingartíma geymisins stendur. 

b) Þrýstingssveifluprófun við umhverfishita: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir standist miklar 
þrýstingssveiflur. Til að sýna fram á þetta eru gerðar þrýstingssveiflur á geyminum þar til bilun á sér stað eða þar til 
tiltekinn fjöldi prófunarlotna hefur verið framkvæmdur með því að auka og minnka þrýsting að tilteknu gildi. Geymirinn 
má ekki bila áður en ákveðið margar prófunarlotur hafa verið framkvæmdar. Skrá ber fjölda prófunarlotna áður en bilun 
á sér stað auk staðsetningar og lýsingar á biluninni. Framleiðanda ber að halda niðurstöðunum til haga meðan á 
endingartíma geymisins stendur. 

c) „Leki fyrir rof“ þolprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að bilun verði þannig að leki komi að 
vetnisgeyminum áður en hann brestur. Til að sýna fram á þetta eru gerðar þrýstingssveiflur á geyminum með því að auka 
og minnka þrýsting að tilteknu gildi. Annað hvort verður að koma upp lekabilun í geymunum áður en þeir bila eða þeir 
að þola tiltekinn fjölda prófunarlotna án bilunar. Skrá skal fjölda prófunarlotna áður en bilun á sér stað auk staðsetningar 
og lýsingar á biluninni. 

d) Brunaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að geymir með brunavarnarkerfi springi ekki þegar hann er 
prófaður við ákveðin skilyrði elds. Þegar vinnuþrýstingur er á geyminum má aðeins lofta út um þrýstiloka og geymirinn 
má ekki bresta. 
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e) Rofprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir bresti ekki þegar byssukúla gengur inn í hann. 
Til að sýna fram á þetta er þrýstingur settur á fullbúinn geymi með hlífðarlagi og byssukúla látin ganga inn í. Geymirinn 
má ekki bresta. 

f) Efnaþolsprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir þoli að komast í snertingu við tiltekin efni. 
Til þess að sýna fram á þetta er geymirinn látinn komast í snertingu við ýmiskonar efnalausnir. Þrýstingur á geyminn er 
aukinn upp að tilteknu gildi og sprengiprófun er framkvæmd eins og um getur í a-lið. Geymirinn þarf að ná tilgreindum 
sprengiþrýstingi sem skal skráður. 

g) Samsetningargallaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir standist háþrýsting. Til að sýna 
fram á þetta eru skornir út gallar af tiltekinni rúmfræðilegri gerð í geyminn og svo er framkallaður tilgreindur fjöldi 
þrýstingssveiflna. Geymirinn má ekki leka eða bresta innan ákveðins fjölda lotna en lekabilun má koma upp á meðan á 
þeim prófunarlotum sem eftir eru stendur. Skrá skal fjölda prófunarlotna áður en bilun á sér stað auk staðsetningar og 
lýsingar á biluninni. 

h) Sprunguhröðunarprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir geti staðist snertingu við 
háþrýsting og háan hita við mörk leyfilegs vinnusviðs í lengri tíma. Til að sýna fram á þetta er geymirinn látinn komast í 
snertingu við tilgreindan þrýsting og hitaskilyrði í tilgreindan tíma og í kjölfarið er framkvæmd á honum sprengiprófun 
eins og um getur í a-lið. Geymirinn þarf að ná tilgreindum sprengiþrýstingi. 

i) Þrýstingssveifluprófun við miklar varmasveiflur: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir þoli 
breytilegan þrýsting við ólík hitaskilyrði. Til að sýna fram á þetta eru gerðar vökvastöðujafnvægisprófanir í lotum á 
geyminum, án hlífðarlags, með því að prófa hann við erfiðustu umhverfisskilyrði og í kjölfarið er framkvæmd 
sprengiprófun og lekaprófun eins og um getur í a- og k-lið. Við prófunarlotur mega ekki sjást merki slits, leka eða trefja 
sem rakna upp á geyminum. Geymirinn má ekki springa við tilgreindan þrýsting. 

j) Höggtjónsprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir sé enn starfhæfur eftir að hafa þolað 
tilgreind vélræn högg. Til að sýna fram á þetta er gerð fallprófun á geyminum og tilgreindur fjöldi þrýstingssveiflna 
gerður. Geymirinn má ekki leka eða bresta innan tilgreinds fjölda lotna en lekabilun má koma upp á meðan á þeim 
prófunarlotum sem eftir eru stendur. 

k) Lekaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir sýni ekki nein merki um leka við tilgreind 
skilyrði. Til þess að sýna fram á þetta er tilgreindur vinnuþrýstingur settur á geyminn. Ekki mega vera nein merki um 
leka í gegnum sprungur, grop eða sambærilega galla. 

l) Gegndræpisprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir sýni ekki merki gegndræpis sem er yfir 
tilgreindum hraða. Til að sýna fram á þetta er þrýstingur settur á geyminn með vetnisgasi upp að tilgreindum 
vinnuþrýstingi og svo er fylgst með gegndræpi í lokuðu hólfi í tiltekinn tíma og við tiltekin hitaskilyrði. 

m) Snúningsvægisprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir standist tilgreint snúningsátak. Til að 
sýna fram á þetta er geymirinn beittur snúningsátaki úr ólíkum áttum. Svo er framkvæmd sprengiprófun og lekaprófun 
eins og um getur í a- og k-lið. Geymirinn verður að uppfylla kröfur sprengi- og lekaprófunar. Skrá skal snúningsátakið, 
leka og sprengiþrýsting. 

n) Vetnisgassveifluprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að vetnisgeymir geti staðist miklar 
þrýstingsbreytingar þegar vetnisgas er notað. Til að sýna fram á þetta eru gerðar nokkrar þrýstingssveiflur á geyminum 
með notkun vetnisgass og lekaprófun eins og um getur í k-lið. Hnignun á borð við sprungumyndun vegna málmþreytu 
eða rafstöðuafhleðsla geymisins er skoðuð. Geymirinn verður að uppfylla kröfur lekaprófunar. Geymirinn má ekki sýna 
nein merki hnignunar, svo sem sprungumyndun vegna málmþreytu eða rafstöðuafhleðslu. 

 



V. VIÐAUKI 

Viðeigandi prófunaraðferðir fyrir vetnisíhluti, aðra en geyma, sem hannaðir eru til að nota samanþjappað  
(loftkennt) vetni 

 TEGUND PRÓFUNAR 

VETNISÍHLUTIR Efnisprófanir Tæringar-
þolsprófun Þolprófun Þrýstings-

sveifluprófun 
Innri 

lekaprófun 
Ytri 

lekaprófun 

Þrýstilokar ü ü ü ü ü ü 

Sjálfvirkir lokar ü ü ü ü ü ü 

Handvirkir lokar ü ü ü ü ü ü 

Einstefnulokar ü ü ü ü ü ü 

Þrýstiöryggislokar ü ü ü ü ü ü 

Varmaskiptar ü ü  ü  ü 

Áfyllingartenging eða inntak ü ü ü ü ü ü 

Þrýstistillar ü ü ü ü ü ü 

Nemar fyrir vetniskerfi ü ü ü ü  ü 

Sveigjanlegar eldsneytisleiðslur ü ü ü ü  ü 

Tengihlutir ü ü ü ü  ü 

Vetnissíur ü ü ü ü  ü 

Tengi fyrir laust geymslukerfi ü ü ü ü  ü 

 

Með fyrirvara um sértækar kröfur fyrir alla vetnisíhluti skulu prófunaraðferðir sem notast skal við vegna 
gerðarviðurkenningar vetnisíhluta, annarra en geyma, sem hannaðir eru til að nota samanþjappað (loftkennt) vetni, fela í sér: 

1. Efnisprófanir: 

1.1. Vetnissamhæfisprófun eins og sett er fram í j-lið III. viðauka. 

1.2. Öldrunarprófun: markmið prófunarinnar er að hafa eftirlit með því hvort málmlaust efni sem notað er í vetnisíhlut 
standist öldrun. Engin sýnileg sprungumyndun í prófunarsýnum er leyfileg. 

1.3. Ósonssamhæfisprófun: markmið þessarar prófunar er að hafa eftirlit með því hvort teygjuefni vetnisíhluta samrýmist 
váhrifum af völdum ósons. Engin sýnileg sprungumyndun í prófunarsýnum er leyfileg. 

2. Tæringarþolprófun vetnis eins og sett er fram í e-lið III. viðauka. 

3. Þolprófun vetnis eins og sett er fram í c-lið III. viðauka. 

4. Þrýstingssveifluprófun eins og sett er fram í i-lið III. viðauka. Vetnisíhlutir mega ekki hafa sýnileg merki afmyndunar 
eða útpressunar og verða að uppfylla kröfur innri og ytri lekaprófana. 

5. Innri lekaprófun: markmið prófunarinnar er að færa sönnur á að tilgreindir vetnisíhlutir hafi engan innri leka. Til að sýna 
fram á þetta er þrýstingur settur á vetnisíhluti við mismunandi hitaskilyrði og svo fylgst með leka. Vetnisíhlutir verða að 
vera lausir við bólur og mega ekki hafa innri leka sem er meiri en tilgreind tala. 

6. Ytri lekaprófun eins og sett er fram í b- lið III. viðauka. 
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VI. VIÐAUKI 

Kröfur vegna uppsetningar vetnisíhluta og -kerfa 

1. Uppsetning vetniskerfis þarf að vera þannig að kerfið sé varið fyrir skemmdum. 

Það þarf að vera einangrað fyrir varmagjöfum í ökutækinu. 

2. Vetnisgeyminn má aðeins fjarlægja til þess að koma nýjum vetnisgeymi fyrir í staðinn, vegna áfyllingar eða viðhalds. 

Ef um er að ræða brunahreyfil má ekki setja geyminn upp í vélarrými ökutækis. 

Hann þarf að hafa fullnægjandi vernd fyrir öllum tegundum tæringar. 

3. Gera þarf ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að rangt eldsneyti sé sett á ökutæki og vetnisleka á meðan á áfyllingu 
stendur og til þess að tryggja að vetnisgeymslukerfi sem hægt er að fjarlægja séu fjarlægð með öruggum hætti. 

4. Tryggt skal að áfyllingarbúnaður eða geymar séu ekki rangt stilltir og að þeir séu varðir fyrir óhreinindum og vatni. 
Áfyllingarbúnaður eða geymir verður að hafa einstefnuloka eða loka með sömu virkni. Ef áfyllingarbúnaðurinn er ekki 
festur beint við geyminn verður að tryggja öryggi áfyllingarleiðslunnar með einstefnuloka eða loka með sömu virkni sem 
er festur beint á eða innan geymisins. 

5. Vetnisgeyminum þarf að vera komið fyrir og hann festur þannig að tilgreind hröðun geti átt sér stað án þess að 
öryggishlutar skemmist þegar vetnisgeymar eru fullir. 

6. Tryggja ber öryggi vetnisleiðslna með sjálfvirkum afsláttarloka sem festur er beint á eða innan geymisins. Lokinn skal 
lokast ef bilun verður í vetniskerfi eða ef einhverjar aðrar aðstæður valda vetnisleka. Ekkert eldsneyti skal berast frá 
geymi til knúningskerfis frá því að slökkt er á knúningskerfi og þar til kerfið er sett aftur í gang. 

7. Ef slys ber að höndum skal sjálfvirkur afsláttarloki sem festur er beint á eða innan geymisins að rjúfa gasflæði frá 
geyminum. 

8. Vetnisíhlutir, þ.m.t. öll varnarefni sem mynda hluta slíkra íhluta, skulu ekki skaga út fyrir útlínur ökutækisins eða 
hlífðarvirki. Þetta tekur ekki til vetnisíhlutar sem varinn með fullnægjandi hætti og hefur enga hluta staðsetta utan 
hlífðarvirkisins. 

9. Uppsetning vetniskerfa skal, að því marki sem telja má almennt framkvæmanlegt, vera með þeim hætti að þau séu varin 
fyrir skemmdum, t.d. skemmdum vegna íhluta ökutækja sem hreyfast, höggum, sandi, hleðslu eða losun ökutækis eða 
tilfærslu farms. 

10. Vetnisíhlutir skulu ekki vera staðsettir nærri útblástursröri brunahreyfills eða öðrum varmagjöfum, nema slíkir íhlutir 
hafi fullnægjandi vernd fyrir hita. 

11. Loftræsti- eða hitakerfi fyrir farþegarými og staðir þar sem leki eða söfnun vetnis er möguleg skulu vera þannig hönnuð 
að vetni eigi ekki leið inn í ökutækið. 

12. Ef slys ber að höndum þarf að tryggja, að því marki sem telja má almennt framkvæmanlegt, að þrýstiloki og tengd 
loftunarkerfi verði áfram starfhæf. Loftunarkerfi þrýstiloka skulu varin með fullnægjandi hætti gegn óhreinindum og 
vatni. 

13. Farþegarými ökutækis skal vera aðskilið frá vetniskerfi til að koma í veg fyrir uppsöfnun vetnis. Tryggja ber að 
eldsneytisleki úr geymi eða fylgihlutum hans komist ekki inn í farþegarými ökutækis. 

14. Vetnisíhlutir sem lekið geta vetni innan farþega- eða farangursrými eða annarra óloftræstra hólfa skulu vera umluktir af 
loftþéttu hlífðarhúsi eða jafngildum lausnum eins og tilgreint er í framkvæmdarráðstöfunum. 

15. Rafstýrður búnaður sem inniheldur vetni skal vera einangraður þannig að enginn staumur fari í gegnum hluta sem 
innihalda vetni til að koma í veg fyrir rafneistaflug ef brot myndast. 

Málmíhlutir vetniskerfa skulu hafa samfellda raftengingu við jarðsamband ökutækis. 

16. Merkimiðar eða önnur auðkenning skal notuð til að upplýsa björgunarsveitir um að ökutæki sé vetnisknúið og að 
fljótandi eða samanþjappað (loftkennt) vetni sé notað. 
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VII. VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB 

Tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í I. hluta IV. viðauka, bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í stjórn-
valdsfyrirmæli 

Tilvísun í 
Stjórnartíðindin 

Gildissvið 

M
1 

M
2 

M
3 

N
1 

N
2 

N
3 

O
1 

O
2 

O
3 

O
4 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (EB) 
nr. 79/2009 

L 35, 4.2.2009, 
bls. 32 

X X X X X X“     

 

2. Í viðbætinum við I. hluta IV. viðauka, bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

 Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Tilvísun í Stjórnartíðindin M1 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (EB) nr. 79/2009 L 35, 4.2.2009, bls. 32 X“ 
 

3. Í viðbætinum við VI. viðauka, bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

 Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli (1) Eins og henni var breytt 
með: Gildir um útgáfur 

„62. Vetniskerfi Reglugerð (EB) nr. 79/2009“   
 

4. Í 1. viðbæti við XI. viðauka, bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli M1 ≤ 2500 (1) kg M1 > 2500 (1) kg M2 M3 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (EB) nr. 
79/2009 

Q G + Q G + Q G + Q 

 

5. Í 2. viðbæti við XI. viðauka, skal eftirfarandi lína bætast við töfluna: 

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (EB) nr. 
79/2009 

A A A A A A“     

 

6. Í 3. viðbæti við XI. viðauka, bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli M1 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (EB) nr. 79/2009 X“ 
 

7. Í 4. viðbæti við XI. viðauka, bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (EB) nr. 79/2009 Q Q Q Q Q“     
 

8. Í 5. viðbæti við XI. viðauka, bætist eftirfarandi lína við töfluna: 

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Færanlegur lyftikrani í flokki N3 

„62 Vetniskerfi Reglugerð (EB) nr. 79/2009 X“ 
 


