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Pozměňovací návrh 10
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V konečné zprávě pracovní skupiny 
na vysoké úrovni CARS 21 se uvádí, že „je 
třeba pokračovat v úsilí o větší 
mezinárodní harmonizaci předpisů 
týkajících se motorových vozidel s cílem 
zapojit hlavní trhy s vozidly a rozšířit 
harmonizaci na oblasti, jichž se doposud 
netýkala, a to v rámci dohod EHK OSN 
z let 1958 a 1998“. V souladu s tímto 
doporučením by Komise měla i nadále 
podporovat vypracování mezinárodně 
harmonizovaných požadavků na motorová 
vozidla pod záštitou EHK OSN. Zejména 
bude-li schválen celosvětový technický 
předpis pro vodíková vozidla a vozidla na 
palivové články, měla by Komise uvažovat 
o možnosti přizpůsobit požadavky tohoto 
nařízení požadavkům celosvětového 
technického předpisu.
1 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 
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v zemích s dobrou infrastrukturou
v odvětví zemního plynu. Komise by proto 
měla vypracovat požadavky na používání 
směsí vodíku a zemního plynu / 
biometanu, zejména pokud jde o poměr 
vodíku a plynu, který zohlední technické 
možnosti a přínos pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Wolfgang Bulfon

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem ke specifickým vlastnostem 
tohoto paliva mohou vozidla na vodíkový 
pohon vyžadovat zvláštní přístup ze strany 
záchranných služeb. Je proto nezbytné 
stanovit požadavky na označování vozidel, 
aby byly tyto služby informovány o palivu, 
které je ve vozidle uloženo.

(11) Vzhledem ke specifickým vlastnostem 
tohoto paliva mohou vozidla na vodíkový 
pohon vyžadovat zvláštní přístup ze strany 
záchranných služeb. Je proto nezbytné 
stanovit požadavky na jednoznačnou a 
snadnou identifikaci vozidel, aby byly tyto 
služby informovány o palivu, které je ve 
vozidle uloženo.

Or. de

Odůvodnění

Pro rychlé a účinné poskytnutí pomoci záchranných vozidel je jednoznačná a snadná 
identifikace pohonu vozidla nezbytná. Na pomoc při identifikaci mohou sloužit opatření, jako 
je elektronické volání nebo centrální databáze.
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Pozměňovací návrh 13
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Inovativní malá vozidla, která jsou 
podle právních předpisů ES týkajících se 
schvalování typu označována jako vozidla 
kategorie L, jsou považována za první 
vozidla, u nichž se používá vodík jako 
palivo. Důvodem je skutečnost, že 
zavedení vodíku u těchto vozidel vyžaduje 
menší úsilí, jelikož technické problémy 
nejsou tak velké a úroveň požadovaných 
investic není tak vysoká jako
u automobilů. Proto by schvalování typu 
vodíkových vozidel kategorie L mělo být 
zahrnuto do tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Motocykly (vozidla kategorie L) jsou prvními vozidly na vodíkový pohon. Z tohoto důvodu je 
nezbytné zabývat se těmito vozidly i při vypracovávání právního předpisu ES pro vodíková 
vozidla. Aby se pokryly potřeby vozidel kategorie L, není zapotřebí mnoha změn. Komise by 
proto měla vypracovat požadavky pro schvalování typu motocyklů, které budou začleněny do 
směrnice o motocyklech ((2002/24/ES) a směrnice o nádržích na kapalná paliva 
(70/221/EHS).

Pozměňovací návrh 14
Anja Weisgerber

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 k pohonu;
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Pozměňovací návrh 15
Wolfgang Bulfon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 a také jednoznačné 
a snadné identifikace vozidel pro 
záchranné služby podle přílohy VI bodu 
15,

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 16
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha III – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Zátěžová zkouška: Účelem této zkoušky 
je prokázat, že vodíkové konstrukční části 
jsou schopny spolehlivého nepřetržitého 
provozu. Zkouška spočívá v podrobení 
konstrukční části řadě zkušebních cyklů 
v různých teplotních a tlakových 
podmínkách. Zkušební cyklus předpokládá 
běžný provoz (tj. jedno otevření a zavření) 
vodíkové konstrukční části.

c) Zátěžová zkouška: Účelem této zkoušky 
je prokázat, že vodíkové konstrukční části 
jsou schopny spolehlivého nepřetržitého 
provozu. Zkouška spočívá v podrobení 
konstrukční části řadě zkušebních cyklů ve 
stanovených teplotních a tlakových 
podmínkách. Zkušební cyklus předpokládá 
běžný provoz (tj. jedno otevření a zavření) 
vodíkové konstrukční části.

Or. en


	718240cs.doc

