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Εισαγωγή
Ολοένα και περισσότερο, οι εθνικές και τοπικές αρχές σε όλο τον κόσµο έρχονται
αντιµέτωπες µε προκλήσεις όπως είναι η ασφάλεια κατά τον ανεφοδιασµό, οι επιβλαβείς
εκποµπές αερίων, οι κλιµατικές αλλαγές, και η αύξηση των δαπανών εξαιτίας της χρήσης
παραγώγων του πετρελαίου ως καυσίµων µεταφοράς. Εκτός από την ανάγκη της
αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης των παραπάνω καυσίµων, το υδρογόνο, παραγόµενο
κατά προτίµηση από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχει αναγνωριστεί από πολλούς
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως εναλλακτική προς τα ορυκτά καύσιµα λύση για
µελλοντικές εφαρµογές στον τοµέα των µεταφορών. Για παράδειγµα, οι σηµαντικότεροι
κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν αναπτύξει καινοτόµα αυτοκίνητα υδρογόνου και
κυψέλης καυσίµων, τα οποία αυτή την περίοδο δοκιµάζονται στις καθηµερινές συνθήκες.
Οι σηµαντικότερες ενεργειακές επιχειρήσεις, υποστηριζόµενες συνήθως από βιοµηχανίες
παροχής φυσικού αερίου, έχουν θέσει σε λειτουργία σταθµούς ανεφοδιασµού υδρογόνου
(HRS’s hydrogen refueling stations) ως απαραίτητο βήµα εκµάθησης και προσαρµογής
προς ένα µέλλον το οποίο µπορεί να περιλάβει ένα διαδεδοµένο δίκτυο διανοµής
υδρογόνου. Μερικοί από τους σταθµούς αυτούς είναι ενταγµένοι στους κοινούς σταθµούς
υγρών και αερίων καυσίµων συγκροτώντας τους λεγόµενους Σταθµούς Ανεφοδιασµού
Πολλαπλών - Καυσίµων. Εκτός από τα οικονοµικά κίνητρα, αυτό βοηθά στην ενίσχυση της
αποδοχής της χρήσης του υδρογόνου ως κινητήριο καύσιµο από την κοινή γνώµη. Τα
εµπορικά οχήµατα υδρογόνου αναµένεται να εισέλθουν στην αγορά µέχρι το 2015. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει στόχο ως το 2020 τη χρήση του υδρογόνου στο
συνολική γκάµα καυσίµων που χρησιµοποιούνται για µεταφορές. Τα ιδρυτικά έγγραφα της
Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας Τεχνολογίας Υδρογόνου και Κυψέλων Καυσίµων (HFP – ίδρυση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003) παρέχουν µια “µελλοντική εικόνα 2020” στην οποία
υπολογίζεται ότι 800.000 έως 1,2 εκατοµµύρια υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα θα
κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόµους µέχρι το 2020.
Σε συµφωνία µε τις προσδοκίες της HFP, το έργο HyWays [www.hyways.de], που
ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2007, συµπεραίνει ότι µέχρι το έτος 2020 ένα εκατοµµύριο
υδρογονοκίνητα οχήµατα δρόµου θα κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόµους χάρη
στην ισχυρή πολιτική υποστήριξης και την ταχύρυθµη εκµάθηση, και ακόµη και 5
εκατοµµύρια σε περίπτωση ισχυρότερης πολιτικής υποστήριξης και επίσπευσης της
εκµάθησης. Το έργο HyWays υπολόγισε αυτούς τους αριθµούς σε 15 και 50 εκατοµµύρια
αντίστοιχα για το 2030.
Προκειµένου να υποστηριχθούν αυτοί οι αριθµοί οχηµάτων σε όλη την Ευρώπη, το
HyWays υπολόγισε ότι θα απαιτούνταν οι ακόλουθοι αριθµοί σταθµών ανεφοδιασµού
υδρογόνου στην Ευρώπη:
• για µια εισαγωγική φάση µε "έργα φάρους" (2010-2015) περίπου 400 σταθµοί σε
επιλεγµένα αστικά κέντρα και περίπου 500 σταθµοί σε επιλεγµένες εθνικές οδούς
που θα δια-συνδέουν αυτά τα αστικά κέντρα
• για τη φάση των αναπτυξιακών αναγκών (2015-2025) αριθµός σταθµών µεταξύ
13.000 και 20.000
• για την ογκώδη φάση της ολοκλήρωσης µετά το 2025 θα επιτευχθούν πρότυποι
σταθµοί ίδιοι µε αυτούς των συµβατικών καυσίµων που υπάρχουν και σήµερα.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή των υδρογονοκίνητων οχηµάτων στην αγορά, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον Οκτώβριο του 2007 να υποστηρίξει την επίσηµη
έγκριση ενός κανονισµού που αφορά µηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούν υγρό ή
συµπιεσµένο αέριο υδρογόνο. Ο κανονισµός αυτός θα καθορίσει τους κοινούς κανόνες για
την κατασκευή τέτοιων οχηµάτων, ώστε να εξασφαλιστούν η οµαλή λειτουργία της
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εσωτερικής αγοράς, τα υψηλά επίπεδα δηµόσιας ασφάλειας και η δυνατότητα ύπαρξης
περισσότερων βιώσιµων τρόπων µεταφοράς στο µέλλον.
Η χρήση του υδρογόνου ως καύσιµο στον τοµέα των µεταφορών απαιτεί ένα ρυθµιστικό
πλαίσιο που να εξασφαλίζει ότι οι εφαρµογές του θα εισάγονται µε συντονισµένο τρόπο,
συµµορφωµένο µε τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Το έργο HyApproval, που
υποστηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσα από το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο
(FP6), στόχευε στην ανάπτυξη ενός καθολικού εγχειριδίου (HB) για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας έγκρισης των σταθµών ανεφοδιασµού υδρογόνου (HRS’s) στην Ευρώπη. Το
έργο διάρκειας 24 µηνών ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε το
Σεπτέµβριο του 2007. Εκτελέσθηκε από µια οµάδα 25 συνεργατών από τη βιοµηχανία, τις
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τα ερευνητικά ιδρύµατα που παρέχουν την
κρίσιµη µάζα και την απαραίτητη γνώση. Πολλοί συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσµο
έχουν ήδη εκτεταµένη πείρα στην ανάπτυξη των σταθµών ανεφοδιασµού υδρογόνου. Οι
σηµαντικότεροι συνεργάτες από την Κίνα, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ προσέφεραν επιπλέον
πρόσβαση και σύνδεσµο µε τους διεθνείς κανονισµούς και τις δραστηριότητες κωδίκων &
προτύπων.

Στόχοι του έργου HyApproval
Οι στόχοι του HyApproval ήταν να προµηθεύσει ένα εγχειρίδιο µε τεχνικές και ρυθµιστικές
απαιτήσεις ώστε να βοηθηθούν τα στελέχη, οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόµενοι φορείς
σχετικά µε την εφαρµογή και τη λειτουργία ενός σταθµού ανεφοδιασµού υδρογόνου
(HRS), να οριστικοποιηθεί ο τεχνικός οδηγός του HRS που άρχισε στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράµµατος EIHP2 και να συνεισφέρει στα υπό ανάπτυξη διεθνή πρότυπα
ISO TC197, ιδιαίτερα στο WG11 "Αέριο υδρογόνο – Σταθµοί τροφοδοσίας καυσίµων"
ISO/DTS 20012.
Το εγχειρίδιο HB πρέπει να βασίζεται στις καλύτερες δυνατές πρακτικές που θα
αντανακλούν τις υπάρχουσες τεχνικές γνώσεις και το ρυθµιστικό περιβάλλον και θα πρέπει
να επιτρέπει σε νέες τεχνολογίες και σχεδιασµούς να εισαχθούν σε µεταγενέστερο στάδιο.
Η διαδικασία που υιοθέτησε το HyApproval σε 5 χώρες της ΕΕ (F/D/I/E/NL) και την Κίνα
περιελάµβανε την αναθεώρηση µιας πρώιµης έκδοσης του HB από τις κρατικές αρχές,
επιδιώκοντας µια "ευρεία συµφωνία" και χαράζοντας τις "πορείες για την έγκριση"
(approval routes). Μετά την ολοκλήρωση του ΗΒ, οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες που
αναπτύχθηκαν για την επίτευξη της “κατ’ αρχήν έγκρισης” αναµενόταν να είναι αρκετά
προχωρηµένες ώστε να µπορεί κανείς να ζητήσει να εγκριθεί ο σταθµός ανεφοδιασµού
υδρογόνου χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Οι
επικυρωτικές αρχές, οι χειριστές/ιδιοκτήτες των σταθµών, οι µηχανολογικές εταιρίες όπως
επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα ωφεληθούν από το HB, καθώς αναµένεται
να διευκολύνει την ασφαλή υλοποίηση µιας υποδοµής υδρογόνου.

Ζητήµατα ασφαλείας
Στο έργο HyApproval προσδιορίστηκαν τα παρακάτω τρία στάδια (ιεραρχικά) που
αφορούν την εγγύηση ασφαλείας:
• Πρόληψη ατυχηµάτων µε εφαρµογή της παρούσας τεχνολογικής γνώσης, ακολουθώντας
τα τεχνικά πρότυπα και επιδεικνύοντας απλές στον χειρισµό διαδικασίες στους χρήστες και
τους χειριστές, σχεδιάζοντας το σηµείο επαφής µεταξύ χρήστη – µηχανής κατά τρόπο
απλό και δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην κατάρτιση του προσωπικού.
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• Μετριασµός του κινδύνου, π.χ. δηµιουργία ζωνών ασφάλειας και αποστάσεων
ασφάλειας.
• Συγκροτηµένη και αποτελεσµατική αντίδραση σε έκτακτη ανάγκη.
Η πρόληψη των ατυχηµάτων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την εγγύηση της
ασφάλειας. Αποβλέπει στην αποφυγή της απελευθέρωσης υδρογόνου ως αποτέλεσµα
ατυχήµατος όπως π.χ. βλάβη του εξοπλισµού, βλάβη του λογισµικού, λειτουργικά
σφάλµατα ή εξωγενείς επιδράσεις που µπορεί να προκληθούν από παράγοντες όπως
είναι ο εσφαλµένος σχεδιασµός του συστήµατος ή του εξοπλισµού, οι ανακριβείς
προδιαγραφές του συστήµατος, η ανεπαρκής συντήρηση, οι ανεπαρκείς διαδικασίες
λειτουργίας ή η ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού. Τα προληπτικά µέτρα αφορούν το
τεχνικό σύστηµα (hardware), τη συντήρηση, τη λειτουργία, την καλή τακτοποίηση, και την
πρόληψη πυρκαγιάς.
Εάν, παρά τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται, εµφανιστεί διαρροή υδρογόνου, τη
σηµαντικότερη ανησυχία αποτελεί ο σχηµατισµός εκρηκτικού µίγµατος αέρα-υδρογόνου. Η
δηµιουργία επαρκούς απόστασης µεταξύ της πηγής κινδύνου και των ευπρόσβλητων
στόχων αποτελεί αποτελεσµατικό τρόπο για τον περιορισµό των συνεπειών µιας έκρηξης.
Ο σχεδιασµός ζωνών στοχεύει στη δηµιουργία τέτοιων αποστάσεων ασφαλείας, και µε τον
τρόπο αυτό λαµβάνονται υπόψη και οι άνθρωποι στο εσωτερικό της εγκατάστασης
(προσωπικό και πελάτες) και στον περιβάλλοντα χώρο (το ευρύ κοινό).
Τέλος, οι καλά προετοιµασµένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης µπορούν να µειώσουν
περαιτέρω τις συνέπειες, εάν πρόκειται να εµπλακούν άνθρωποι σε ατύχηµα σε σταθµό
ανεφοδιασµού υδρογόνου.
Για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα και για να καθοριστούν οι απαιτήσεις ασφαλείας
του συστήµατος συχνά εκτελείται µια διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Η διαδικασία αυτή
(π.χ. για την έγκριση ενός σταθµού ανεφοδιασµού υδρογόνου) µπορεί να περιλάβει
διάφορα τµήµατα, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω. Σε αυξηµένη σοβαρότητα των
κινδύνων και των συνεπειών τους εφαρµόζονται όλο και αυστηρότερες και περιπλοκότερες
µέθοδοι.
Στο έργο HyApproval πραγµατοποιήθηκε επίδειξη τέτοιων µεθόδων για τη διαδικασία
έγκρισης ενός σταθµού (HRS).

Σχήµα 1: Μέθοδοι αξιολόγησης κινδύνου.
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Εισαγωγή στο εγχειρίδιο (ΗΒ)
Το έργο HyApproval στοχεύει να αναπτύξει µια οµοιόµορφη προσέγγιση για την
εγκατάσταση και την έγκριση των σταθµών ανεφοδιασµού υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη,
προσπαθώντας ουσιαστικά να καθορίσει ένα χαρακτηριστικό «Ευρωπαϊκό» σταθµό
ανεφοδιασµού (σταθµό αναφοράς), ο οποίος θα µπορούσε να εγκατασταθεί στις
περισσότερες από τις 27 χώρες της ΕΕ.
Το έργο CUTE είχε διακρίνει την ανάγκη για εναρµονισµό των απαιτήσεων ασφάλειας και
της διαδικασίας έγκρισης, δεδοµένου ότι οι διάφορες αρχές κάθε κράτους που
αναµίχθηκαν στη διαδικασία έγκρισης των σταθµών ανεφοδιασµού είχαν αρκετά
διαφορετικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό κατέστησε δύσκολο για τις επιχειρήσεις, που
είναι επιφορτισµένες µε τη σχεδίαση και κατασκευή των σταθµών, να προτείνουν έναν
οικονοµικά αποδοτικό πρότυπο σταθµό. Το εγχειρίδιο του HyApproval για τους σταθµούς
ανεφοδιασµού υδρογόνου αναµένεται να προσανατολιστεί σε αυτό το ζήτηµα.
Προκειµένου να κινηθεί προς την ανάπτυξη οικονοµικά αποδοτικών σταθµών
ανεφοδιασµού υδρογόνου και υπό τον όρο των εναρµονισµένων απαιτήσεων, πρέπει να
εφαρµοστεί µια "ευρεία Κοινοτική " προσέγγιση. Ως πρώτο βήµα, εισήχθη µια πρόχειρη
οδηγία της ΕΕ κατά τη διάρκεια του έργου EIHP2. Το εγχειρίδιο του HyApproval στηρίζεται
στο έργο αυτό συντάσσοντας τις συστάσεις, τις βέλτιστες πρακτικές (από την οδηγία αυτή
και εάν είναι απαραίτητο επαυξηµένη µε άλλες), και εφαρµόζοντας αυτές στον σταθµό
αναφοράς που επίσης σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια του έργου HyApproval.
Οι βασικοί στόχοι του εγχειριδίου είναι:
- να χρησιµεύσει ως λειτουργικό έγγραφο βοηθώντας και ενισχύοντας τις αρχές σε
ζητήµατα αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών στην Ευρώπη.
- να ολοκληρώσει την τεχνική οδηγία που άρχισε κατά το EIHP2 και να συµβάλει
στα υπό ανάπτυξη διεθνή πρότυπα.
- να συµβάλει στην ασφαλή εφαρµογή της υποδοµής υδρογόνου µε
προσανατολισµό στα βασικά ζητήµατα ασφάλειας όπως η καλύτερη διαθέσιµη
(ασφαλέστερη) τεχνολογία, ο καθορισµός των αποστάσεων ασφάλειας και οι καλύτερες
πρακτικές για τη λειτουργία και τη συντήρηση.
- να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς στην εφαρµογή και τη
λειτουργία των σταθµών ανεφοδιασµού υδρογόνου.
Εποµένως, το κοινό στο οποίο απευθύνεται το εγχειρίδιο ΗΒ είναι κυρίως οι νοµοθετικές
και ρυθµιστικές αρχές και οι ιδιοκτήτες σταθµών ανεφοδιασµού υδρογόνου.
Το παρόν έγγραφο θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στην αποφυγή της ανάπτυξης στο
µέλλον ειδικών προτύπων και σχεδιασµών εγκαταστάσεων εκ µέρους των επιχειρήσεων
που έχουν επιφορτιστεί µε το σχεδιασµό και την κατασκευή των σταθµών. Αντ’ αυτού,
πρέπει να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση και η προώθηση των ενιαίων σχεδίων για τους
σταθµούς της ΕΕ.
Το παρόν εγχειρίδιο έχει γραφεί ως αυτόνοµο έγγραφο. Βασίζεται στις καλύτερες
πρακτικές που ενσωµατώνουν τις υπάρχουσες τεχνικές γνώσεις και το ρυθµιστικό
περιβάλλον, αλλά διαθέτει επίσης ευελιξία ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών και σχεδιασµού σε µεταγενέστερο στάδιο. Κατά τη διάρκεια της διετούς
φάσης ανάπτυξης αναθεωρήθηκε από τις αρχές σε 5 χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Γερµανία,
Ιταλία, Ισπανία και Κάτω Χώρες) και την Κίνα µια πρώιµη έκδοση του εγχειριδίου, ώστε να
επιτευχθεί µια "ευρεία συµφωνία" και να καθοριστούν οι "πορείες έγκρισης".
Το εγχειρίδιο παρέχει συστάσεις για µία ενιαία διαδικασία έγκρισης των σταθµών στην
EΕ27. ∆ιαιρείται σε δύο κύρια µέρη:
5
HyApproval SES6 – 019813

14 Νοεµβρίου 2007

HyApproval
-

Μέρος Ι: "Οδηγίες για το σχεδιασµό, τη λειτουργία & τη συντήρηση ενός
σταθµού ανεφοδιασµού υδρογόνου": παρέχει τεχνικές οδηγίες και τις
καλύτερες πρακτικές που αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία ενός
σταθµού ανεφοδιασµού υδρογόνου. Περιλαµβάνει τις ιδιότητες του
υδρογόνου, και τον κατάλογο των κανονισµών, κωδίκων και προτύπων
σχετικών µε τους σταθµούς. Παρουσιάζει επίσης τις µεθοδολογίες για την
αξιολόγηση του κινδύνου στα πλαίσια της έγκρισης του σταθµού.
Μέρος ΙΙ: "∆ιαδικασία έγκρισης": προτείνεται µια πορεία έγκρισης, η οποία
θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε όλη την Ευρώπη. Επίσης τονίζει τις
διαφορές στη διαδικασία έγκρισης µεταξύ των χωρών Γαλλίας, Γερµανίας,
Ιταλίας, Ισπανίας, Κάτω Χωρών και Κίνας. Προσδιορίζει τα κενά µεταξύ των
διάφορων εθνικών διαδικασιών. Επιπλέον περιλαµβάνει πληροφορίες από
τις αρχές.
∆εδοµένου ότι οι σταθµοί ανεφοδιασµού υδρογόνου κτίζονται ακόµα κατά ένα µεγάλο
µέρος ως δοκιµαστικές εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η περαιτέρω
τεχνολογική ανάπτυξη και οι µελλοντικές καινοτοµίες. Η ασφάλεια αυτών των σταθµών
µπορεί να εξεταστεί από την εφαρµογή σχετικών µεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνου
όπως περιγράφονται και καταδεικνύονται στο εγχειρίδιο. Καθώς οι σταθµοί αναπτύσσονται
µε κατεύθυνση την εµπορική αγορά, µπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω εναρµόνιση µε την
ωρίµανση της τεχνολογίας και την ευρύτερη εφαρµογή και αποδοχή των διαδικασιών.
Απαλλακτική Ρήτρα
Το εγχειρίδιο βασίζεται στην καλύτερη γνώση και εµπειρίες διαθέσιµες στην κοινοπραξία
HyApproval για το 2007. Οι λύσεις που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο και αφορούν το
σχεδιασµό και το σύστηµα επιλέγονται βάσει της πρακτικής πριν το 2007 και δεν πρέπει
να θεωρηθούν ως υποχρεωτικές.
Εγχειρίδιο: Περιεχόµενα:
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
4. ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ27

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
5. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
8. ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
11. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
12. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
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13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
14. ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ
15. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Συστάσεις
Η βασική σύσταση είναι η ανάπτυξη ενός ρυθµιστικού πλαισίου στην ΕΕ για τους
σταθµούς ανεφοδιασµού υδρογόνου που να βασίζεται στον αποδεδειγµένο
συνδυασµό των κύριων απαιτήσεων, των εναρµονισµένων προτύπων, και των
αντίστοιχων φορέων. Αυτό θα µπορούσε αποτελεσµατικότερα να επιτευχθεί µέσω
της ανάπτυξης ενός κανονισµού ΕΕ (σε αντιδιαστολή µε µια οδηγία ΕΕ).
Ένα τέτοιο πλαίσιο, που επιτρέπει την αναφορά βασικών ζητηµάτων ασφαλείας, χωρίς να
παρακωλύεται η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη, θα συνέβαλε στην καθιέρωση µιας πολύ
βελτιωµένης ενιαίας διαδικασίας έγκρισης στην ΕE 27 (σχήµα 2).

Σχήµα 2: ΕΕ 27 ενιαία διαδικασία έγκρισης
Σε επόµενο βήµα, ένα τέτοιο πλαίσιο θα επέτρεπε έναν µηχανισµό για "έγκριση τύπου"
σταθµών εφοδιασµού (παρόµοιο µε αυτό των οδικών οχηµάτων), επιτρέποντας σε ένα
δεδοµένο σχέδιο σταθµού να εγκριθεί προς ευρεία ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της ΕΕ 27.
Έως ότου ένα τέτοιο πλαίσιο θεσπιστεί πλήρως σε επίπεδο ΕΕ, οι εθνικές αρχές
ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν µια διαδικασία έγκρισης παρόµοια δοµηµένη: µια
ενιαία αρχή, που θα στηρίζεται στην αξιολόγηση ενός ειδικού σώµατος, και θα
παραπέµπει στο προ-καθιερωµένο σύνολο απαιτήσεων και κριτηρίων έγκρισης.
Τα διεθνή πρότυπα (ISO, IEC), που αναπτύχθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές
απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισµό, αποτελούν τα πλαίσια επιλογής για την
ανάπτυξη και παροχή των κανόνων και κριτηρίων για τον σχεδιασµό των σταθµών
τροφοδότησης µε καύσιµα, ώστε να ανταποκριθούν στους κανονισµούς και τις προς
έγκριση απαιτήσεις.
Ενώ ο κανονισµός αναπτύσσεται έπειτα από την πρωτοβουλία των ενδιαφερόµενων
ρυθµιστικών οργανισµών της ΕΕ, τα πρότυπα συνήθως αναπτύσσονται µέσω της
συµβολής της βιοµηχανίας. Ωστόσο, η καθιέρωση µιας σύνδεσης µεταξύ των
κανονισµών και των προτύπων είναι απαραίτητη ως βασικό χαρακτηριστικό του
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προτεινόµενου πλαισίου, το οποίο απαιτεί µια στενή συνεργασία των συµµετεχόντων
φορέων και από τους δύο «κόσµους».
Τέλος, παράλληλα µε την ανάπτυξη του επαρκούς ρυθµιστικού πλαισίου, πρέπει να
παρασχεθεί στους συµµέτοχους (stakeholders) καθοδήγηση και υποστήριξη σχετικά
µε τα εφαρµόσιµα πρότυπα και κανονισµούς, εξηγώντας πώς αυτά θα εφαρµοστούν και
παρέχοντας το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο.
Η παροχή αυτού του τύπου οδηγιών αποτελεί ένα βασικό στόχο του εγχειριδίου
HyApproval, το περιεχόµενο του οποίου πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς. Επιπλέον, η
ραγδαία εξέλιξη της γνώσης και της τεχνογνωσίας απαιτεί υποχρεωτική και συχνή
ενηµέρωση του εγχειριδίου. Εποµένως, το εγχειρίδιο θα αποτελέσει για ένα ορισµένο
χρονικό διάστηµα ένα ζωντανό έγγραφο.

Εταίροι έργου HyΑpproval
[µεταξύ 01OCT2005 και 30SEP2007]
Air Products PLC, Air Liquide Division des Techniques Avancées, BP plc, Chinese
Academy of Sciences - Technical Institute of Physics and Chemistry, Commissariat à
l'Energie Atomique, National Center for Scientific Research Demokritos, Det Norske
Veritas AS, ENI S.p.A., Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Adam Opel GmbH,
Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche in collaboration with the Italian
Hydrogen and Fuel Cell Association (H2IT), Norsk Hydro ASA, Icelandic New Energy Ltd.,
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, Joint Research Centre of the European Commission, Linde AG,
Hydrogenics Europe N.V., Shell Hydrogen B.V., Netherlands Organisation for Applied
Scientific Research TNO, Total France, National Renewable Energy Laboratory, Health &
Safety Laboratory on behalf of Health & Safety Executive, Engineering Advancement
Association of Japan, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (συντονιστής έργου).
Ευχαριστίες
Το παρόν έργο χρηµατοδοτείται από τους συνεργάτες του HyApproval και από κονδύλια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτω από το FP6, Προτεραιότητα [1.6], αριθµός συµβάσεως
SES6 - 019813.

Το HyApproval επιθυµεί να ευχαριστήσει την ΕΕ για το ότι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα
Τεχνολογίας Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίµου παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη
διαδικασία διαλόγου, και τους συνεργάτες του HyApproval για τη συνεχή υποστήριξή τους.
Contact
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο www.hyapproval.org ή επικοινωνήστε µε
coordinator@hyapproval.org
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