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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V odvětví dopravy by mělo být cílem 
zvýšení podílu vozidel šetrných k 
životnímu prostředí a měly by být vyvinuty 
i další snahy v zájmu toho, aby se na trh 
uvádělo více takových vozidel. Zavedení 
vozidel užívajících alternativní paliva 
může výrazně zlepšit kvalitu ovzduší ve 
městech.

(4) V odvětví dopravy by mělo být cílem 
zvýšení podílu vozidel šetrných k 
životnímu prostředí a měly by být vyvinuty 
i další snahy v zájmu toho, aby se na trh 
uvádělo více takových vozidel. Zavedení 
vozidel užívajících alternativní paliva 
může výrazně zlepšit kvalitu ovzduší ve 
městech, a tedy i úroveň veřejného zdraví.

Odůvodnění

Je důležité upozornit také na zlepšení úrovně veřejného zdraví, kterého může být dosaženo 
zavedením vozidel užívajících alternativní paliva .

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V závěrečné zprávě CARS211

(Regulativní systém pro 
konkurenceschopný automobilový 
průmysl pro 21. století) se uvádí, že „úsilí 
o zvýšení mezinárodní harmonizace 
právních předpisů týkajících se 
motorových vozidel by mělo být v případě 
potřeby i nadále vynakládáno tak, aby 
byly zahrnuty klíčové trhy s vozidly a  
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harmonizace se rozšířila i na oblasti, které 
dosud nebyly pokryty, a to zejména v 
rámci dohod Evropské hospodářské 
komise Organizace spojených národů 
(EHK OSN) z roku 1958 a 1998“. 
V souladu s tímto doporučením by měla 
Komise pod záštitou EHK OSN nadále 
podporovat vytváření mezinárodně 
harmonizovaných pravidel pro motorová 
vozidla.  V případě, že bude přijat 
celosvětový technický předpis (GTR), by 
měla Komise  zejména zvážit možnost 
přizpůsobení pravidel tohoto nařízení 
pravidlům GTR.
1

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Směsi vodíku by mohly být používány 
jako přechodné palivo usnadňující 
zavádění vozidel na vodíkový pohon 
v zemích s dobrou infrastrukturou 
v odvětví zemního plynu. Komise by proto 
měla vypracovat pravidla pro používání 
směsí vodíku a zemního plynu / 
biometanu, zejména pro poměr vodíku a 
plynu, s přihlédnutím k technickým 
možnostem a přínosu pro životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vozidly na vodíkový pohon by měla 
být v budoucnosti ta vozidla, která budou 
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jako palivo používat čistý vodík získávaný 
pokud možno z obnovitelných 
energetických zdrojů. Vozidla poháněná 
směsí vodíku a zemního plynu / 
biometanu mohou představovat pouze 
přechodnou technologii.

Odůvodnění

Při spalování zemního plynu se uvolňují škodliviny, a proto zemní plyn představuje pouze 
přechodnou technologii.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Vozidla na vodíkový pohon mohou 
na trhu uspět jen tehdy, jestliže bude 
v Evropě k dispozici dostačující 
normalizovaná infrastruktura čerpacích 
stanic. Komise by měla přijmout vhodná 
opatření, která by podporovala rozšiřování 
normalizovaného systému doplňování 
paliva pro vozidla na vodíkový pohon 
v celoevropské síti čerpacích stanic.

Odůvodnění

Problémem čerpacích stanic se zemním plynem je, že se v členských státech používají odlišné 
systémy doplňování paliva. Při výstavbě vodíkových čerpacích stanic by se proto již od 
počátku mělo dbát na to, aby v celé Evropě měla vozidla na vodíkový pohon stejný systém 
doplňování paliva.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
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 

(1) „vozidlem na vodíkový pohon“ jakékoli 
motorové vozidlo využívající vodík 
jakožto palivo k pohonu;
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jakožto palivo k pohonu;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povoluje se použití směsi plynného 
vodíku a zemního plynu jakožto paliva.

vypouští se

Odůvodnění

Nezbytnost této změny vyplývá z pozměňovacího návrhu k definici vozidla na vodíkový pohon 
v článku 3.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povoluje se použití směsi plynného 
vodíku a zemního plynu jakožto paliva.

vypouští se

Odůvodnění

Nezbytnost této změny vyplývá z pozměňovacího návrhu k definici vozidla na vodíkový pohon 
v článku 3.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 12  – odst. 2 – písm. b – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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