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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Stanovit pravidla pro konstrukci motorových vozidel poháněných vodíkem se sice může 
v současné době ještě jevit jako předčasné předbíhání budoucnosti. Ale právě proto, že už se 
objevují první taková vozidla, je nanejvýš správné a rozumné v předstihu dát této 
problematice potřebný rámec. Je také potěšitelné, že tento rámec přichází nejprve jako 
celoevropské pojetí – tedy umožňuje začleňovat pravidla do vznikajících technických zařízení 
a není tomu naopak, kdy bývá často problematické sjednocovat už existující pojetí pod jednu 
„celoevropskou“ střechu pravidel a regulačních ustanovení. 

Z tohoto pohledu je tedy iniciativa nanejvýš pozitivní. Protože uplatňování této relativně nové 
technologie může provázet řada bezpečnostních problémů, je potřeba zajistit, aby vodíkové 
systémy poskytovaly stejnou úroveň bezpečnosti jako konvenční pohonné technologie. 
Použití vodíku (který není považován za zdroj energie, ale za slibný energetický nosič) 
v silničních vozidlech představuje řešení mimořádně příznivé pro životní prostředí. Přináší 
nulové emise uhlíkových sloučenin a skleníkových plynů, a je proto žádoucí jednak zvýšit 
podíl takto poháněných vozidel na silnicích, a to s přispěním zlepšení důvěry veřejnosti v tuto 
novou technologii. Navíc je rovněž žádoucí určit legislativní rámec pro schvalování takových 
vozidel, který dosud ve Společenství neexistuje. Přitom některé firmy už „vodíková“ vozidla 
jako prototypy vyrobily a nebo dokonce je uvádějí na trh (např. malý počet autobusů na 
palivové články). Je potřebné také připomenout, že nemalé aktivity v oboru už lze sledovat 
v USA, Japonsku i Koreji, takže s navrhovaným dokumentem přichází EU s ohledem na 
udržení konkurenceschopnosti ještě relativně včas.

Návrhu, který je předkládán, předcházela řada odborných diskusí v rámci orgánů EK i mezi 
dalšími zúčastněnými subjekty, především výrobci a specializovanými výzkumnými 
pracovišti (hlavně TRL UK). Při EK vyvíjí činnost expertní pracovní skupina pro vodík (a 
z jejích jednání také předkládaný návrh vzešel). V červnu roku 2006 se pak uskutečnila 
dotazníková akce mezi účastníky přípravného procesu, která měla za cíl získat názor na 
preferovaná řešení dané problematiky. Členským státům byly výstupy těchto aktivit 
prezentovány v průběhu roku 2006 a počátkem roku 2007, přičemž se ukázala nutnost 
zpracovat komplexní dopadovou studii, která posuzovala několik možných přístupů k danému 
tématu. 

Jako jediný způsob pak byla zvolena legislativní regulace na úrovni EU při respektování 
principu subsidiarity, protože zamýšlených cílů nelze dosáhnout prostřednictvím izolovaných 
akcí jednotlivých členských států. Navrhované nařízení zakládá pouze základní ustanovení 
pro typové schvalování vozidel kategorií H a N, přičemž technické specifikace budou 
vyjádřeny prostřednictvím implementačních opatření. Nařízení se má rovněž týkat ochrany 
vozidel před důsledky nárazu a používání vodíku. Pro potřeby nařízení se za vozidlo 
poháněné vodíkem považuje jakékoliv vozidlo, používající čistý vodík nebo směs vodíku a 
zemního plynu. Systém pohonu bude znamenat buď využívání vodíku ve spalovacích 
motorech, nebo pohon prostřednictvím palivových článků. Dále nařízení stanovuje povinnosti 
výrobců a obecné požadavky na vodíkové komponenty a systémy, včetně zásobníků a nádrží 
na kapalný vodík, stejně jako pro vodík ve stlačené plynné formě. Týká se rovněž obecných 
požadavků na montáž vodíkových komponentů a systémů vozidla. Součástí nařízení jsou 
samozřejmě také časové plány pro aplikaci ustanovení, implementační opatření, sankce za 
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nedodržení shody s nařízením a jeho vstup v platnost. 
Návrh je plně v souladu se strategií udržitelného rozvoje EU. 

Pro informaci o výhledech v daném oboru do budoucnosti je přiložena tabulka: 

Tabulka: Poměr vodíkových vozidel v průběhu jejich zavádění v letech 2017–2025

Rok Varianta a podle 
projektu HyWays: 
Extrémně vysoká 
politická podpora, 

rychlé učení

Varianta b podle projektu 
HyWays: Vysoká politická 

podpora, rychlé učení

Varianta c podle projektu 
HyWays: Mírná politická 
podpora, ne příliš rychlé 

učení

2017 1,0 % 0,2 % 0,006 %

2018 1,5 % 0,4 % 0,02 %

2019 2,3 % 0,7 % 0,04 %

2020 3,2 % 1,2 % 0,1 %

2021 4,4 % 1,7 % 0,1 %

2022 5,7 % 2,4 % 0,2 %

2023 7,3 % 3,2 % 0,4 %

2024 9,1 % 4,1 % 0,6 %

2025 11,2 % 5,1 % 0,8 %

Zdroj: Hodnocení dopadu vypracované Evropskou komisí (SEK(2007)1301), s. 33

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) vozidla na vodíkový pohon kategorií M 
a N, včetně ochrany při nárazu a 
elektrické bezpečnosti takových vozidel;

(1) vozidla na vodíkový pohon kategorií M 
a N;
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Odůvodnění

V čl. 12 odst. 2 písm. b) je uveden vypuštěný text mezi položkami, pro které Evropská komise 
může (ale nemusí) stanovit implementační opatření. Proto je vhodné zmiňovanou část textu 
vypustit.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli 
motorové vozidlo využívající čistý vodík 
nebo směs vodíku a zemního plynu
jakožto palivo k pohonu;

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli 
motorové vozidlo využívající vodík 
jakožto palivo ve svém pohonném 
systému;

Odůvodnění

Po diskusích, zda se snažit vodík jako pohonné médium lépe definovat (čistý vodík, směs 
vodíku se zemním plynem), je nově navrhovaná definice jednoznačnější – jedná se tedy o 
vozidlo, v jehož pohonném systému je použit vodík, a to v jakémkoliv stavu. Dále viz 
pozměňovací návrh 13 a jeho odůvodnění.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci prokážou, že všechna nová 
prodávaná vozidla na vodíkový pohon 
zaregistrovaná nebo používaná v rámci 
Společenství a veškeré vodíkové 
konstrukční části či vodíkové systémy 
prodávané nebo používané v rámci 
Společenství jsou typově schváleny v 
souladu s tímto nařízením.

1. Výrobci prokážou, že všechna nová 
prodávaná vozidla na vodíkový pohon 
zaregistrovaná nebo používaná v rámci 
Společenství a veškeré vodíkové 
konstrukční části či vodíkové systémy 
prodávané nebo používané v rámci 
Společenství jsou typově schváleny 
v souladu s tímto nařízením a jeho 
prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Vyrobená vozidla musí být po technické stránce v souladu nejen s tímto nařízením, ale 
samozřejmě také s požadavky tzv. implementačního nařízení, které bude k tomuto nařízení 
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vypracováno a které bude obsahovat podrobnější technické požadavky na vozidla i jejich 
vodíkové systémy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci pro účely schvalování typu 
vozidla vybaví vozidla na vodíkový pohon 
vodíkovými konstrukčními částmi a 
systémy, které jsou zkoušeny a instalovány 
v souladu s tímto nařízením.

2. Výrobci pro účely schvalování typu 
vozidla vybaví vozidla na vodíkový pohon 
vodíkovými konstrukčními částmi a 
systémy, které jsou zkoušeny a instalovány
v souladu s tímto nařízením a jeho 
prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci pro účely schvalování typu 
konstrukčních částí a systémů zajistí, že 
jsou vodíkové konstrukční části a systémy 
zkoušeny v souladu s tímto nařízením.

3. Výrobci pro účely schvalování typu 
konstrukčních částí a systémů zajistí, že 
jsou vodíkové konstrukční části a systémy 
zkoušeny v souladu s tímto nařízením a 
jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci poskytnou údaje pro 5. Výrobci poskytnou oprávněným 
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pravidelnou kontrolu vodíkových systémů 
a konstrukčních částí po celou dobu 
životnosti vozidla.

kontrolním orgánům údaje pro kontrolu a 
údržbu vodíkových systémů a 
konstrukčních částí po celou dobu 
životnosti vozidla.

Odůvodnění

Původní formulace je příliš všeobecná. V původním návrhu je uvedeno „periodic”. Je zřejmé, 
že informace budou vždy specifické podle toho, komu jsou určeny.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 5 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) byly vodíkové konstrukční části a 
systémy po celou dobu životnosti odolné 
vůči očekávaným teplotám a tlakům;

d) byly vodíkové konstrukční části a 
systémy po celou dobu předpokládané 
životnosti odolné vůči očekávaným 
teplotám a tlakům;

Odůvodnění

Je lépe přesněji charakterizovat dobu životnosti vodíkových komponentů a systémů doplněním 
slova „předpokládané” (doby životnosti).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytuje se podrobný popis všech 
hlavních vlastností a tolerancí materiálů 
použitých při konstrukci zásobníků, včetně 
výsledků testů, jimž byl materiál podroben.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Zde se jedná jen o zpřesnění výrazu. (Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ode dne uvedeného v druhém 
pododstavci článku 15 odmítnou 
vnitrostátní orgány udělit schválení typu 
ES či vnitrostátní schválen typu s ohledem 
na nové typy vozidel z důvodů 
souvisejících s vodíkovým pohonem nebo 
udělit schválení typu ES či vnitrostátní 
schválení typu týkající se konstrukční části 
s ohledem na nové typy vodíkových 
součástí a systémů, které nesplňují 
požadavky stanovené tímto nařízením.

1. Ode dne uvedeného v druhém 
pododstavci článku 15 odmítnou 
vnitrostátní orgány udělit schválení typu 
ES či vnitrostátní schválen typu s ohledem 
na nové typy vozidel z důvodů 
souvisejících s vodíkovým pohonem nebo 
udělit schválení typu ES či vnitrostátní
schválení typu týkající se konstrukční části 
s ohledem na nové typy vodíkových 
součástí a systémů, které nesplňují 
požadavky stanovené tímto nařízením a 
jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne [datum, 36 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost] 
nepovažují vnitrostátní orgány z důvodů 
souvisejících s vodíkovým pohonem v 
případě nových vozidel, které nesplňují 
požadavky stanovené tímto nařízením, 
prohlášení o shodě za nadále platné pro 
účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a 
zakážou registraci, prodej a používání 
takových vozidel a u nových vodíkových 
konstrukčních částí a systémů, které 
nesplňují požadavky stanovené tímto 
nařízením, zakážou jejich prodej a 
používání.

2. Ode dne [datum, 36 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost] 
nepovažují vnitrostátní orgány z důvodů 
souvisejících s vodíkovým pohonem v 
případě nových vozidel, které nesplňují 
požadavky stanovené tímto nařízením a 
jeho prováděcími opatřeními, prohlášení o 
shodě za nadále platné pro účely článku 26 
směrnice 2007/46/ES a zakážou registraci, 
prodej a používání takových vozidel a u 
nových vodíkových konstrukčních částí a 
systémů, které nesplňují požadavky 
stanovené tímto nařízením a jeho 
prováděcími opatřeními, zakážou jejich 
prodej a používání.
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Odůvodnění

Viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto 
článku a s výhradou vstupu v platnost 
prováděcích opatření přijatých podle čl. 12 
odst. 1, pokud o to výrobce zažádá, 
nesmějí vnitrostátní orgány z důvodů 
souvisejících s vodíkovým pohonem 
odmítnout udělit schválení typu ES či 
vnitrostátní schválení typu pro nový typ 
vozidla či nový typ vodíkové konstrukční 
části či systému nebo zakázat registraci, 
prodej nebo používání nového vozidla či 
zakázat prodej nebo používání nové 
vodíkové konstrukční části nebo systému, 
pokud dotyčné vozidlo, konstrukční část 
nebo systém splňují požadavky stanovené 
tímto nařízením.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto 
článku a s výhradou vstupu v platnost 
prováděcích opatření přijatých podle čl. 12 
odst. 1, pokud o to výrobce zažádá, 
nesmějí vnitrostátní orgány z důvodů 
souvisejících s vodíkovým pohonem 
odmítnout udělit schválení typu ES či 
vnitrostátní schválení typu pro nový typ 
vozidla či schválení typu ES nebo 
vnitrostátní schválení typu pro nový typ 
vodíkové konstrukční části či systému nebo 
zakázat registraci, prodej nebo používání 
nového vozidla či zakázat prodej nebo 
používání nové vodíkové konstrukční části 
nebo systému, pokud dotyčné vozidlo, 
konstrukční část nebo systém splňují 
požadavky stanovené tímto nařízením a 
jeho prováděcími opatřeními.

Odůvodnění

Doplnění „implementačních opatření” vychází opět ze stejného principu jako u čl. 4 odst. 1. 
Pokud jde o doplnění „EC type-approval for”, jde o sladění textu s předchozími odstavci: 
jestliže se uvádí, že jde o ES schválení typu nového typu vozidla, musí jít také o ES schválení 
typu nového typu vodíkového komponentu nebo systému.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme postupem podle čl. 39 
odst. 9 směrnice 2007/.../ES tato prováděcí 

Komise přijme tato prováděcí opatření:
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opatření:
(a) správní předpisy pro ES schvalení
typu vozidel v souvislosti s vodíkovým 
pohonem a schvalování vodíkových 
konstrukčních částí a systémů;

(a) správní předpisy pro ES schválení
typu vozidel v souvislosti s vodíkovým 
pohonem a schvalování vodíkových 
konstrukčních částí a systémů;

(b) údaje, které mají poskytnout 
výrobci pro účely schvalování typu a 
pravidelné kontroly uvedené ve čl. 4 odst. 
4 a 5;

(b) údaje, které mají poskytnout 
výrobci pro účely schvalování typu a 
pravidelné kontroly uvedené ve čl. 4 odst. 
4 a 5;

(c) podrobná pravidla zkušebních 
postupů stanovená v přílohách II až V;

(c) podrobná pravidla zkušebních 
postupů stanovená v přílohách II až V;

(d) podrobná pravidla týkající se 
vodíkových konstrukčních částí a systémů 
stanovená v příloze VI;

(d) podrobná pravidla týkající se 
vodíkových konstrukčních částí a systémů 
stanovená v příloze VI;

(e) požadavky na prodej a spolehlivé 
fungování vodíkových konstrukčních částí 
a systémů, jak jsou stanoveny článkem 5.

(e) požadavky na prodej a spolehlivé 
fungování vodíkových konstrukčních částí 
a systémů, jak jsou stanoveny článkem 5.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 
směrnice 2007/46/ES.

Odůvodnění

Jde o žádoucí zpřesnění, protože implementační opatření musí být přijímána v souladu 
s rámcovou směrnicí 2007/46/ES, která je základním dokumentem pro schvalování typu všech 
vozidel.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 2  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může postupem podle čl. 39 
odst. 9 směrnice 2007/.../ES přijmout tato 
prováděcí opatření:

Komise může přijmout tato prováděcí 
opatření:

(a) zvláštní technické požadavky pro 
provádění čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2;

(a) zvláštní technické požadavky pro 
provádění čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2;

(b) specifikace pro požadavky týkající 
se kteréhokoli z těchto případů:

(b) specifikace pro požadavky týkající se 
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kteréhokoli z těchto případů:

– použití čistého vodíku nebo směsi 
vodíku a zemního plynu/biometanu;

– nové formy uchovávání či používání 
vodíku;

– nové formy uchovávání či používání 
vodíku;

– ochrana při nárazu vozidla; – ochrana při nárazu vozidla s ohledem na 
integritu vodíkových konstrukčních částí 
a systémů;

– integrovaný systém bezpečnostních 
požadavků zahrnující přinejmenším zjištění 
případů unikání a bezpečností požadavky 
týkající se čistícího plynu;

– integrovaný systém bezpečnostních 
požadavků zahrnující přinejmenším zjištění 
případů unikání a bezpečností požadavky 
týkající se čistícího plynu;

– elektrická izolace a bezpečnost; – elektrická izolace a bezpečnost;

– značení vozidla;
(c) další opatření nezbytná pro uplatnění 
tohoto nařízení. (c) další opatření nezbytná pro uplatnění 

tohoto nařízení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 
směrnice 2007/46/ES.

Odůvodnění

Jde o žádoucí zpřesnění, protože implementační opatření musí být přijímána v souladu 
s rámcovou směrnicí 2004/46/ES, která je základním dokumentem pro schvalování typu všech 
vozidel. Tento pozměňovací návrh rovněž vkládá specifický požadavek na čistý vodík nebo 
jeho směs se zemním plynem nebo biometanem, který byl vyřazen z čl. 3 odst. 1, neboť sem –
do implementačních opatření – je vložení tohoto upřesnění logičtější. Totéž se týká doplnění 
zmínky o integritě vodíkových komponentů a systémů ve vztahu k ochraně při nárazu. Značení 
vozidla („labelling“) sem patří jako důležitý prvek identifikace vozidla s vodíkovými 
komponenty.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví předpisy týkající 
se sankcí za porušení podmínek tohoto 
nařízení ze strany výrobců a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatnění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději do [datum, osmnáct měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] a 
neprodleně jí oznámí každou jejich 
následnou změnu.

1. Členské státy stanoví předpisy týkající 
se sankcí za porušení podmínek tohoto 
nařízení a jeho prováděcích opatření ze 
strany výrobců a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatnění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději do [datum, 
dvacet čtyři měsíců po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a neprodleně jí oznámí 
každou jejich následnou změnu.

Odůvodnění

„Implementing measures” – viz odůvodnění u pozměňovacího návrhu číslo 3. Pokud jde o 
prodloužení doby na 24 měsíců, délka vnitrostátního legislativního procesu může být taková, 
že 18 měsíců je doba příliš krátká na sdělení Komisi, jaká sankční ustanovení ten který stát 
přijal.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I – úvodní formulace 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schvalování typu se vztahuje na tyto 
vodíkové konstrukční části:

Schvalování typu se vztahuje na tyto 
vodíkové konstrukční části, pokud jsou 
namontovány:

Odůvodnění

Jde o zpřesnění a naprosté vyjasnění textu.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I – odst. a) – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) čidla pro zjištění unikání vodíku.

Odůvodnění

Čidla logicky patří do této skupiny.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha 1 – odst. b) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konstrukční části určené k použití 
stlačeného (plynného) vodíku:

b) konstrukční části určené k použití 
stlačeného (plynného) vodíku pod 
jmenovitým pracovním tlakem vyšším než 
3,0 MPa:

Odůvodnění

Omezení povinnosti typově schvalovat jen komponenty pracující se stlačeným (plynným) 
vodíkem o tlaku vyšším než 3,0 MPa je rozumné, neboť tak nemůže dojít k nedorozuměním se 
schvalováním součástí, které jsou vystavovány nižším tlakům a jejichž schvalování by 
zbytečně komplikovalo schvalovací proces (a které patří do odst. a), který pojednává o 
součástech pro tekutý vodík).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I – odst. b) – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) čidla pro zjištění unikání vodíku.

Odůvodnění

Čidla logicky patří do této skupiny.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha II – písm. c) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Zkoušku maximální úrovně naplnění: 
Účelem této zkoušky je prokázat, že 
hladina vodíku v průběhu postupu plnění 
nikdy nezpůsobí otevření přetlakových 
zařízení.

(c) Zkoušku maximální úrovně naplnění: 
Účelem této zkoušky je prokázat, že systém 
bránící přeplnění zásobníku řádně 
funguje a že hladina vodíku v průběhu 
postupu plnění nikdy nezpůsobí otevření 
přetlakových zařízení.

Odůvodnění

Cílem doplnění je základní zpřesnění toho, že jde především o správnou funkci systému pro 
zabránění přeplnění – teprve pokud správně pracuje, nemůže hladina vodíku při plnění 
způsobit otevření pojistných ventilů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha VI – odst. 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V případě nehody přeruší proud plynu 
ze zásobníku automatický uzavírací ventil.

Odůvodnění

Je vhodné zařadit sem automatický uzavírací ventil, neboť v případě nehody je jistě zapotřebí, 
aby byl proud plynu ze zásobníku přerušen.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha VI – odst. 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Vodíkové konstrukční části, z nichž by 
mohl unikat vodík do prostoru pro cestující 
nebo do zavazadlového prostoru či jiného 

13. Vodíkové konstrukční části, z nichž by 
mohl unikat vodík do prostoru pro cestující 
nebo do zavazadlového prostoru či jiného 
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nevětraného prostoru, se uzavřou 
do plynotěsné skříně nebo zajiští
rovnocenným ochranným prostředkem, jak 
je stanoveno v prováděcích právních 
předpisech.

nevětraného prostoru, se uzavřou 
do plynotěsné skříně nebo zajistí
rovnocenným ochranným prostředkem.

Odůvodnění

U žádné jiné položky v příloze č. VI tato zmínka není a je logické, že tam není, protože v čl. 12 
odst. 1 písm. d) je stanoveno, že pro celou přílohu VI budou „measures” přijata. Za druhé: 
náhle se objevuje „implementing legislation” a všude jinde jsou uvedeny „measures”.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha VII – odst. 7 – úvodní formulace

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V dodatku XI přílohy 4 bodu 62 se do 
tabulky doplňuje nový řádek, který zní:

V dodatku 5 přílohy XI se doplňuje bod 
58a, který zní:

Odůvodnění

V příloze VII je v bodu 7 chybně uvedeno „In Annex XI, Appendix 4 ... “. Správně je 
„Appendix 5“, který se ve směrnici 2007/46/ES týká autojeřábů.
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