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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Morda se zdi še prezgodaj določati pravila o izdelavi motornih vozil na vodikov pogon. 
Vendar je ravno zaradi pojava prvih takih vozil zelo prav in primerno zanje vnaprej pripraviti 
nujni okvir. Spodbujajoče je, da je ta okvir prvi vseevropski koncept, ki omogoča, da se bodo 
pravila odražala v prihajajoči tehnični opremi, namesto da bi bilo obratno, saj je obratna smer 
pogosto problematična, ko je treba že obstoječe koncepte spraviti pod "evropsko streho" 
pravil in predpisov. 

S tega stališča je pobuda zelo pozitivna. Ker to relativno novo tehnologijo v praksi lahko 
spremlja vrsta varnostnih težav, je treba zagotoviti, da vodikovi sistemi zagotavljajo enako 
raven varnosti kot običajna pogonska tehnologija. Uporaba vodika (ki ni obravnavan kot vir 
energije, temveč nosilec energije prihodnosti) v cestnih vozilih je za okolje zelo pozitiven 
korak. Ne proizvaja emisij ogljika niti toplogrednih plinov, in je zato treba delež vozil na 
vodikov pogon na cestah povečati, vsaj s povečevanjem zaupanja javnosti v to novo 
tehnologijo. Poleg tega je treba pripraviti zakonodajni okvir za homologacijo teh vozil, saj tak 
okvir zaenkrat še ne obstaja. Nekatera podjetja so že začela izdelovati prototipe vozil na 
vodikov pogon in jih že dajejo na trg (npr. manjše število avtobusov s pogonom na gorivne 
celice). Treba je tudi opozoriti, da je na tem področju v ZDA, na Japonskem in v Koreji v teku 
že veliko dejavnosti, kar pomeni, da je za EU s stališča ohranjanja konkurenčnosti še relativno 
dovolj zgodaj, da predloži predlagani dokument.

Pred tem predlogom so potekale številne tehnične razprave znotraj organov Komisije in med 
interesnimi skupinami - predvsem izdelovalci in specializiranimi raziskovalnimi ustanovami 
(zlasti TRL UK).  V okviru Komisije je dejavna strokovna delovna skupina za vodik (katere 
razprave so podlaga za ta predlog). Junija 2006 je bil poslan vprašalnik vsem, ki so sodelovali 
v pripravljalnem postopku za oblikovanje mnenja o zaželenih načinih reševanja tega 
vprašanja. Rezultat teh dejavnosti je bil leta 2006 in na začetku 2007 predstavljen državam 
članicam, takrat pa je postalo jasno, da bo treba pripraviti obsežno presojo vplivov morebitnih 
pristopov. 

Izbrani pristop je bila priprava zakonodajne uredbe na ravni EU, skladno z načelom 
subsidiarnosti, saj se nameravanih ciljev ne da doseči z osamljenimi ukrepi posameznih držav 
članic. Predlog uredbe določa le osnovne določbe za homologacijo vozil kategorij M in N, v 
izvedbenih ukrepih pa so določene tehnične specifikacije. Uredba je namenjena tudi 
varovanju vozil pred posledicami udarcev in uporabe vodika. V tej uredbi je vozilo na 
vodikov pogon vsako motorno vozilo, ki kot gorivo za pogon uporablja čisti vodik ali 
mešanico vodika in naravnega plina. Pogonski sistem se nanaša na uporabo vodika v motorjih 
z notranjim izgorevanjem ali pogon na gorivne celice. Uredba poleg tega določa obveznosti 
izdelovalcev in splošne zahteve za vodikove komponente, vključno s posodami in rezervoarji 
tekočega vodika, pa tudi za stisnjeni plinast vodik. Določa tudi splošne zahteve za namestitev 
vodikovih komponent in sistemov vozil. Uredba seveda vključuje tudi časovni razpored za 
uporabo določb, izvedbene ukrepe, kazni za neizpolnjevanje uredbe in podrobnosti o njenem 
začetku veljavnosti.

Predlog je v celoti skladen s strategijo trajnostnega razvoja EU. 
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Naslednja preglednica zagotavlja informacije o prihodnjih obetih na tem področju: 

Preglednica: Stopnje vključevanja vozil na vodikov pogon v obdobju 2017–2025

Leto HyWays scenarij a:
Zelo visoka politična 
podpora, hitro učenje

HyWays scenarij b: Visoka 
politična podpora, hitro

učenje

HyWays scenarij c:
Zmerna politična 

podpora, zmerno učenje

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 %

Vir: Presoja vplivov Evropske komisije (SEK(2007)1301), str. 33

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka (1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) vozila na vodikov pogon kategorij M in 
N, vključno z zaščito pred udarci in 
električno varnostjo takšnih vozil;

(1) vozila na vodikov pogon kategorij M in 
N;

Or. xm
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Obrazložitev

Člen 12(2)(b) vključuje črtano besedilo med elementi, za katere Komisija lahko (vendar ne 
njuno) vzpostavi izvedbene ukrepe. Zato je treba ta del besedila črtati.

Predlog spremembe 2

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – točka (1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „vozilo na vodikov pogon“ je vsako 
motorno vozilo, ki kot gorivo za pogon
uporablja čisti vodik ali mešanico vodika 
in naravnega plina;

(1) „vozilo na vodikov pogon“ je vsako 
motorno vozilo, ki v svojem pogonskem 
sistemu uporablja vodik;

Or. xm

Obrazložitev

Po razpravi o tem, ali se poišče boljšo opredelitev za vodik kot sredstvo pogona (čisti vodik, 
mešanica vodika in naravnega plina), je nova opredelitev enostavnejša - nanaša se na vozila, 
ki v pogonskih sistemih uporabljajo vodik v kateri koli obliki. Glej tudi predlog spremembe 13 
in njegovo obrazložitev.

Predlog spremembe 3

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izdelovalci dokažejo, da so vsa nova 
vozila na vodikov pogon, ki se prodajajo, 
registrirajo ali uporabljajo znotraj 
Skupnosti, in vse komponente vodikovega 
sistema, ki se prodajajo ali uporabljajo 
znotraj Skupnosti, homologirani v skladu s 
to uredbo.

1. Izdelovalci dokažejo, da so vsa nova 
vozila na vodikov pogon, ki se prodajajo, 
registrirajo ali uporabljajo znotraj 
Skupnosti, in vse komponente vodikovega 
sistema, ki se prodajajo ali uporabljajo 
znotraj Skupnosti, homologirani v skladu s 
to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

Or. xm
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Obrazložitev

Izdelana vozila morajo biti tehnično skladna s to uredbo, seveda  pa tudi  z zahtevami 
"izvedbene uredbe" za to uredbo, ki bo določala podrobnejše tehnične zahteve za vozila in 
njihove vodikove sisteme.

Predlog spremembe 4

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene homologacije vozila 
izdelovalci opremijo vozila na vodikov 
pogon s komponentami vodikovega 
sistema in vodikovimi sistemi, ki se 
preskusijo in namestijo v skladu s to 
uredbo.

2. Za namene homologacije vozila 
izdelovalci opremijo vozila na vodikov 
pogon s komponentami vodikovega 
sistema in vodikovimi sistemi, ki se 
preskusijo in namestijo v skladu s to 
uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

Or. xm

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe 5

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene homologacije komponent in 
sistemov izdelovalci zagotovijo, da se 
komponente vodikovega sistem in 
vodikovi sistemi preskusijo v skladu s to 
uredbo.

3. Za namene homologacije komponent in 
sistemov izdelovalci zagotovijo, da se 
komponente vodikovega sistem in 
vodikovi sistemi preskusijo v skladu s to 
uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

Or. xm

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.
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Predlog spremembe 6

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izdelovalci zagotovijo informacije za 
redne inšpekcijske preglede vodikovih 
sistemov in njihovih komponent v času 
življenjske dobe vozila.

5. Izdelovalci pooblaščenim inšpekcijskim 
organom zagotovijo informacije za 
inšpekcijske preglede in vzdrževanje 
vodikovih sistemov in njihovih komponent 
v času življenjske dobe vozila.

Or. xm

Obrazložitev

Prvotno besedilo je preveč splošno. Prvotni predlog vsebuje besedo "redne". Seveda bodo 
informacije za predvidenega prejemnika vedno specifične.

Predlog spremembe 7

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) komponente vodikovega sistema in 
vodikovi sistemi vzdržijo predvideno 
temperaturo in tlak v času svoje življenjske 
dobe;

(d) komponente vodikovega sistema in 
vodikovi sistemi vzdržijo predvideno 
temperaturo in tlak v času svoje 
predvidene življenjske dobe;

Or. xm

Obrazložitev

Življenjsko dobo komponent vodika in vodikovih sistemov je treba natančno opredeliti z 
vključitvijo besede "predvidene" (življenjske dobe) v besedilo.
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Predlog spremembe 8

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zagotovi se podroben opis vseh glavnih 
lastnosti in dovoljenih odstopanj materiala, 
uporabljenega pri oblikovanju posode, 
vključno z rezultati preskusov materiala.

3. Zagotovi se podroben opis vseh glavnih 
lastnosti in dovoljenih odstopanj materiala, 
uporabljenega pri oblikovanju posode, 
vključno z rezultati opravljenih preskusov 
materiala.

Or. xm

Obrazložitev

Besedilo je tako natančnejše.

Predlog spremembe 9

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni organi lahko od datuma iz 
drugega odstavka člena 15 iz razlogov v 
zvezi z vodikovim pogonom zavrnejo 
odobritev homologacije ES ali nacionalne 
homologacije novega tipa vozil ali 
odobritev homologacije komponent ES ali 
nacionalne homologacije novih vrst 
komponent vodikovega sistema ali 
vodikovih sistemov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz te uredbe.

1. Nacionalni organi lahko od datuma iz 
drugega odstavka člena 15 iz razlogov v 
zvezi z vodikovim pogonom zavrnejo 
odobritev homologacije ES ali nacionalne 
homologacije novega tipa vozil ali 
odobritev homologacije komponent ES ali 
nacionalne homologacije novih vrst 
komponent vodikovega sistema ali 
vodikovih sistemov, ki niso v skladu z 
zahtevami iz te uredbe in njenih 
izvedbenih ukrepov.

Or. xm

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.
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Predlog spremembe 10

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni organi lahko od [datum, 36 
mesecev od datuma začetka veljavnosti] iz 
razlogov v zvezi z vodikovim pogonom za 
nova vozila, ki niso v skladu z zahtevami iz 
te uredbe, certifikate o skladnosti 
obravnavajo kot neveljavne za namene 
člena 26 Direktive 2007/46/ES in 
prepovejo registracijo, prodajo in začetek 
uporabe takšnih vozil, za nove komponente 
vodikovega sistema ali vodikove sisteme, 
ki niso v skladu z zahtevami iz te uredbe, 
pa prepovejo prodajo in začetek uporabe.

2. Nacionalni organi lahko od [datum, 36 
mesecev od datuma začetka veljavnosti] iz 
razlogov v zvezi z vodikovim pogonom za 
nova vozila, ki niso v skladu z zahtevami iz 
te uredbe in njenih izvedbenih ukrepov, 
certifikate o skladnosti obravnavajo kot 
neveljavne za namene člena 26 Direktive 
2007/46/ES in prepovejo registracijo, 
prodajo in začetek uporabe takšnih vozil, 
za nove komponente vodikovega sistema 
ali vodikove sisteme, ki niso v skladu z 
zahtevami iz te uredbe in njenih 
izvedbenih ukrepov, pa prepovejo prodajo 
in začetek uporabe.

Or. xm

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe 11

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 tega 
člena in glede na začetek veljavnosti 
izvedbenih ukrepov, sprejetih v skladu s 
členom 12(1), nacionalni organi na zahtevo 
izdelovalca iz razlogov v zvezi z 
vodikovim pogonom ne smejo zavrniti 
odobritve homologacije ES ali nacionalne 
homologacije novega tipa vozila ali nove 
vrste komponent vodikovega sistema ali 
vodikovega sistema ali prepovedati 
registracije, prodaje ali začetka uporabe 
novega vozila ali prepovedati prodaje ali 

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 tega 
člena in glede na začetek veljavnosti 
izvedbenih ukrepov, sprejetih v skladu s 
členom 12(1), nacionalni organi na zahtevo 
izdelovalca iz razlogov v zvezi z 
vodikovim pogonom ne smejo zavrniti 
odobritve homologacije ES ali nacionalne 
homologacije novega tipa vozila ali 
homologacije ES ali nacionalne 
homologacije za nove vrste komponent 
vodikovega sistema ali vodikovega sistema 
ali prepovedati registracije, prodaje ali 
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začetka uporabe nove komponente 
vodikovega sistema ali vodikovega 
sistema, kadar zadevno vozilo, 
komponenta ali sistem izpolnjuje zahteve 
iz te uredbe.

začetka uporabe novega vozila ali 
prepovedati prodaje ali začetka uporabe 
nove komponente vodikovega sistema ali 
vodikovega sistema, kadar zadevno vozilo, 
komponenta ali sistem izpolnjuje zahteve 
iz te uredbe in njenih izvedbenih ukrepov.

Or. xm

Obrazložitev

Sklicevanje na izvedbene ukrepe je vključeno na enaki podlagi kot v členu 4(1). Sklicevanje na 
homologacijo ES je vključeno, da bo besedilo skladno s prejšnjimi odstavki: če se sklicevanje 
nanaša na homologacijo ES novega tipa vozila, mora zadevati tudi homologacijo nove vrste 
komponente vodika ali vodikovega sistema.

Predlog spremembe 12

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 39(9) Direktive 2007/46/ES sprejme 
naslednje izvedbene ukrepe: 

(a) upravne določbe za homologacijo 
ES vozil na vodikov pogon, komponent 
vodikovega sistema in vodikovih sistemov;

(b) informacije, ki jih morajo 
izdelovalci zagotoviti za namene 
homologacije in rednih inšpekcijskih 
pregledov iz člena 4(4) in (5);

(c) podrobna pravila za preskusne 
postopke iz Prilog II do V;

(d) podrobna pravila za komponente 
vodikovega sistema in vodikove sisteme iz 
Priloge VI;

(e) zahteve za varno in zanesljivo 
delovanje komponent vodikovega sistema 
in vodikovih sistemov iz člena 5.

Komisija sprejme naslednje izvedbene 
ukrepe: 

(a) upravne določbe za homologacijo 
ES vozil na vodikov pogon, komponent 
vodikovega sistema in vodikovih sistemov;

(b) informacije, ki jih morajo 
izdelovalci zagotoviti za namene 
homologacije in rednih inšpekcijskih 
pregledov iz člena 4(4) in (5);

(c) podrobna pravila za preskusne 
postopke iz Prilog II do V;

(d) podrobna pravila za komponente 
vodikovega sistema in vodikove sisteme iz 
Priloge VI;

(e) zahteve za varno in zanesljivo 
delovanje komponent vodikovega sistema 
in vodikovih sistemov iz člena 5.
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Ukrepi, ki dopolnjujejo to uredbo in 
spreminjajo njene nebistvene določbe, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 40(2) 
Direktive št. 2007/46/ES.

Or. xm

Obrazložitev

To pojasnilo je potrebno, ker morajo biti izvedbeni ukrepi sprejeti skladno z okvirno direktivo 
2007/46/ES, ki je osnovni dokument za homologacijo vseh vozil.

Predlog spremembe 13

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 2  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 39(9) Direktive 2007/46/ES sprejme 
naslednje izvedbene ukrepe:

(a) specifične tehnične zahteve za uporabo 
členov 8(4) in 9(2);

(b) specifikacijo za zahteve, povezane z 
naslednjimi točkami:

– nove oblike shranjevanja ali uporabe 
vodika;

– zaščita vozila pred udarci;

– varnostne zahteve integriranega 
sistema, ki zajemajo vsaj ugotavljanje 
puščanja, in zahteve v zvezi s plinom za 
prezračevanje;

– električna izolacija in električna 
varnost;

(c) drugi ukrepi, potrebni za uporabo te 
uredbe.

Komisija lahko sprejme naslednje 
izvedbene ukrepe: 

(a) specifične tehnične zahteve za uporabo 
členov 8(4) in 9(2);

(b) specifikacijo za zahteve, povezane z 
naslednjimi točkami:

– nove oblike shranjevanja ali uporabe 
vodika;

– zaščita vozila pred udarci;

– varnostne zahteve integriranega 
sistema, ki zajemajo vsaj ugotavljanje 
puščanja, in zahteve v zvezi s plinom za 
prezračevanje;

– električna izolacija in električna 
varnost;

(c) drugi ukrepi, potrebni za uporabo te 
uredbe.

Ukrepi, ki dopolnjujejo to uredbo in 
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spreminjajo njene nebistvene določbe, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 40(2) 
Direktive št. 2007/46/ES.

Or. xm

Obrazložitev

To pojasnilo je potrebno, ker morajo biti izvedbeni ukrepi sprejeti skladno z okvirno direktivo 
2007/46/ES, ki je osnovni dokument za homologacijo vseh vozil.

Predlog spremembe 14

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) specifikacijo za zahteve, povezane z 
naslednjimi točkami:

(b) specifikacijo za zahteve, povezane z 
naslednjimi točkami:

– uporaba čistega vodika ali mešanice 
vodika in naravnega plina/biometana;

– nove oblike shranjevanja ali uporabe 
vodika;

– nove oblike shranjevanja ali uporabe 
vodika;

– zaščita vozila pred udarci; – zaščita vozil pred udarci glede 
neokrnjenosti vodikovih komponent in 
sistemov;

– varnostne zahteve integriranega sistema, 
ki zajemajo vsaj ugotavljanje puščanja, in 
zahteve v zvezi s plinom za prezračevanje;

– varnostne zahteve integriranega sistema, 
ki zajemajo vsaj ugotavljanje puščanja, in 
zahteve v zvezi s plinom za prezračevanje;

– električna izolacija in električna varnost; – električna izolacija in električna varnost;

– označevanje vozila;

Or. xm

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje posebno zahtevo glede čistega vodika ali mešanice vodika in 
naravnega plina/biometana, ki je bil črtan iz člena 3(1), saj je to pojasnilo bolj logično na 
tem mestu –  v izvedbenih določbah. Isto velja za vključitev sklicevanja na neokrnjenost 
vodikovih komponent in sistemov pri zaščiti pred udarci. Označevanje je na tem mestu 
pomemben element prepoznavanja vozil z vodikovimi komponentami.
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Predlog spremembe 15

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo kazni za kršitev 
določb te uredbe s strani izdelovalcev in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje njihovega izvajanja. 
Predvidene kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
uradno obvestijo Komisijo o navedenih 
kaznih najpozneje do [datum, osemnajst 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] 
in brez odlašanja tudi o vseh poznejših 
spremembah v zvezi z njimi.

1. Države članice določijo kazni za kršitev 
določb te uredbe in njenih izvedbenih 
ukrepov s strani izdelovalcev in sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za zagotavljanje 
njihovega izvajanja. Predvidene kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice uradno 
obvestijo Komisijo o navedenih kaznih 
najpozneje do [datum, štiriindvajset 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] 
in brez odlašanja tudi o vseh poznejših 
spremembah v zvezi z njimi.

Or. xm

Obrazložitev

"Izvedbeni ukrepi" – glej obrazložitev k predlogu spremembe 3. Kar zadeva podaljšanje 
obdobja na 24 mesecev, bi bilo obdobje 18 mesecev zaradi narave nacionalnih zakonodajnih 
postopkov prekratko, da bi država lahko Komisijo obvestila o sprejetih kazenskih določbah.

Predlog spremembe 16

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga I, uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predmet homologacije so naslednje 
komponente vodikovega sistema:

Predmet homologacije so naslednje 
komponente vodikovega sistema, če so 
nameščene:

Or. xm

Obrazložitev

Besedilo je tako natančnejše in jasnejše.
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Predlog spremembe 17

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga I – razdelek (a) – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) senzorji za zaznavanje uhajanja 
vodika;

Or. xm

Obrazložitev

Senzorji logično sodijo v to skupino.

Predlog spremembe 18

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga 1 – razdelek (b) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) komponente, namenjene uporabi 
stisnjenega (plinastega) vodika:

(b) komponente, namenjene uporabi 
stisnjenega (plinastega) vodika pri 
nazivnem delovnem tlaku, večjemu od 3.0 
MPa:

Or. xm

Obrazložitev

Obveznost homologacije komponent bi bilo primerno omejiti je na tiste, ki uporabljajo 
stisnjeni (plinast) vodik pri tlaku, višjemu od 3.0 MPa, saj bi to preprečilo nesporazume pri 
homologaciji delov, ki delujejo pri nižjem tlaku, njihova odobritev pa bi po nepotrebnem 
ovirala postopek homologacije (in ki je del točke (a), ki zadeva dele za tekoči vodik).
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Predlog spremembe 19

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga I – razdelek (b) – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) senzorji za zaznavanje uhajanja 
vodika;

Or. xm

Obrazložitev

Senzorji logično sodijo v to skupino.

Predlog spremembe 20

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga II – točka (c) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Preskus najvišje dovoljene ravni 
polnjenja: namen preskusa je dokazati, da 
raven vodika med polnjenjem nikoli ne 
sproži delovanja tlačnih varnostnih naprav.

(c) Preskus najvišje dovoljene ravni 
polnjenja: namen preskusa je dokazati, da 
sistem, ki preprečuje prenapolnjenost 
posode, deluje pravilno in da raven vodika 
med polnjenjem nikoli ne sproži delovanja 
tlačnih varnostnih naprav.

Or. xm

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja osnovno pojasnilo, da je pravilno delovanje sistema, ki 
preprečuje prenapolnjenost, najpomembnejše – saj bo raven vodika pri polnitvi nezmožna 
sprožiti delovanje tlačnih varnostnih naprav šele, ko bo ta sistem pravilno deloval.
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Predlog spremembe 21

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga VI – odstavek 6 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V primeru nesreče samodejni ventil za 
izklop prepreči dotok plina iz posode.

Or. xm

Obrazložitev

Na tem mestu je treba vključiti samodejni ventil za izklop, saj mora biti v primeru nesreče 
dotok plina iz rezervoarja prekinjen.

Predlog spremembe 22

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga VI – odstavek 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komponente vodikovega sistema, pri 
katerih bi lahko prišlo do uhajanja vodika v 
potniško kabino ali prtljažnik ali drug 
predel, kjer ni prezračevanja, je treba 
plinotesno zapreti ali pa poskrbeti za 
enakovredno rešitev, kot je določeno v 
izvedbeni zakonodaji.

13. Komponente vodikovega sistema, pri 
katerih bi lahko prišlo do uhajanja vodika v 
potniško kabino ali prtljažnik ali drug 
predel, kjer ni prezračevanja, je treba 
plinotesno zapreti ali pa poskrbeti za 
enakovredno rešitev.

Or. xm

Obrazložitev
To sklicevanje se ne pojavi v nobeni drugi točki Priloge VI; to je logično, saj člen 12(1)(d) 
določa, da bodo ukrepi sprejeti za celotno Prilogo VI. Poleg tega se tukaj pojavi besedna 
zveza izvedbena zakonodaja, povsod drugod pa je uporabljen izraz ukrep.
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Predlog spremembe 23

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Priloga VII – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V točki 62 dodatka 4 Priloge XI se tabeli 
doda nova vrstica:

V dodatku 5 Priloge XI se tabeli doda 
naslednja točka 58a:

Or. xm

Obrazložitev

Točka 7 Priloge VII vsebuje nepravilno sklicevanje na Prilogo XI, dodatek 4. Pravilno 
sklicevanje je v dodatku 5, ki v direktivi 2007/46/ES zadeva avto-dvigala.
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