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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových 
vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES
(KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0593),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0342/2007),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na žádost Evropského parlamentu byl 
do právních předpisů EU o motorových 
vozidlech zaveden nový regulační přístup. 
Toto nařízení by proto mělo stanovit pouze 
základní ustanovení o požadavcích pro 
schvalování typu vodíkových systémů a 
konstrukčních částí, zatímco technické 
specifikace budou stanoveny v prováděcích 
opatřeních přijatých v návaznosti na 
postupy projednávání ve výborech.

(3) Na žádost Evropského parlamentu byl 
do právních předpisů EU o motorových 
vozidlech zaveden nový regulační přístup. 
Toto nařízení by proto mělo stanovit pouze 
základní ustanovení o požadavcích pro 
schvalování typu vodíkových systémů a 
konstrukčních částí, zatímco technické 
specifikace budou stanoveny v prováděcích 
opatřeních přijatých v návaznosti na 
postupy projednávání ve výborech za 
účasti Evropského parlamentu.

Or. de
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Odůvodnění

Účast Evropského parlamentu musí být zajištěna i v rámci nového regulačního přístupu, u 
něhož budou v nařízení stanoveny pouze základní  požadavky, a technické podrobnosti budou 
stanoveny později v prováděcích opatřeních.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vodík se považuje za čistý způsob 
pohonu vozidel, neboť výfuky vozidel na 
vodíkový pohon nevydávají ani uhlíkaté 
znečišťující látky, ani emise skleníkových 
plynů. Mělo by se nicméně dbát na 
udržitelný způsob výroby vodíkového 
paliva, aby byl celkový dopad zavedení 
používání vodíku jakožto paliva 
motorových vozidel na životní prostředí 
příznivý.

(5) Vodík se považuje za čistý způsob 
pohonu vozidel budoucnosti na cestě 
k recyklaci bez škodlivých látek, neboť 
výfuky vozidel na vodíkový pohon 
nevydávají ani uhlíkaté znečišťující látky, 
ani emise skleníkových plynů. Vodík je 
nicméně nosičem, a nikoli zdrojem 
energie, takže prospěch vodíkového 
pohonu z hlediska politiky v oblasti 
klimatu závisí na tom, z kterého zdroje se 
získává. Mělo by se proto dbát na 
udržitelný způsob výroby vodíkového 
paliva, aby byl celkový dopad zavedení 
používání vodíku jakožto paliva 
motorových vozidel na životní prostředí 
příznivý.

Or. de

Odůvodnění

Vodík je vedle biopaliv a elektřiny považován za jedno z nejslibnějších alternativních 
nefosilních paliv v oblasti dopravy.  Zejména ve městech mohou být vozidla na vodíkový 
pohon prospěšná při zlepšování kvality ovzduší. Potenciál vozidel na vodíkový pohon při 
snižování emisí CO2 z osobních automobilů závisí však na tom, jak byl používaný vodík 
vyroben. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (8) Většina výrobců významně investuje 
do rozvoje vodíkové technologie a již 
taková vozidla začala uvádět na trh. Je 
pravděpodobné, že v budoucích letech se 
celkový podíl vozidel na vodíkový pohon 
ve vozovém parku zvýší. Je proto nezbytné 
stanovit společné požadavky týkající se 
bezpečnosti těchto vozidel.

 (8) Většina výrobců významně investuje 
do rozvoje vodíkové technologie a již 
taková vozidla začala uvádět na trh. Je 
pravděpodobné, že v budoucích letech se 
celkový podíl vozidel na vodíkový pohon 
ve vozovém parku zvýší. Je proto nezbytné 
stanovit společné požadavky týkající se 
bezpečnosti těchto vozidel. Jelikož výrobci 
částečně používají při vývoji vozidel na 
vodíkový pohon různé přístupy, je třeba 
stanovit technologicky neutrální 
specifikaci požadavků na bezpečnost. 

Or. de

Odůvodnění

Toto nařízení o schvalování musí umožňovat další vývoj všech technologií pro vodíkový 
pohon u vozidel. Trh ukáže, která technologie se nakonec prosadí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení 
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 identifikaci vozidel, 
aby byly tyto služby informovány o palivu, 
které je ve vozidle uloženo. Identifikace 
však nesmí vést k negativnímu odlišování 
vozidel na vodíkový pohon. 

Or. de
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Odůvodnění
V případě nehody nehrozí u vozidel na vodíkový pohon větší riziko než u vozidel na fosilní 
paliva. Proto je nutné zabránit tomu, aby vozidla na vodíkový pohon byla v případě nehody 
neoprávněně považována za zvlášť nebezpečná. 
Záchranným službám by však mělo být umožněno identifikovat pohon vozidla, zpočátku 
nenápadným, nestigmatizujícím označením, z dlouhodobého hlediska pomocí signálu 
elektronického volání (automatický signál osobního automobilu v případě nehody) nebo 
pomocí centrální databáze.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vozidla na vodíkový pohon mohou 
na trhu uspět jen tehdy, bude-li v Evropě 
k dispozici dostatečná infrastruktura 
čerpacích stanic. Komise by měla 
prozkoumat vhodná opatření s cílem 
podpořit výstavbu celoevropské sítě 
čerpacích stanic pro vozidla na vodíkový 
pohon. 

Or. de

Odůvodnění

Bez dostatečné infrastruktury čerpacích stanic nemohou vodíková vozidla uspět. Proto musejí 
být posíleny například činnosti v rámci 7. rámcového výzkumného programu EU nebo 
společné technologické iniciativy (Joint Technologie Initiative), aby existující rozdílné 
postupy schvalování vodíkových čerpacích stanic v jednotlivých členských státech nebránily 
ve výstavbě celoevropské sítě čerpacích stanic.  

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení 
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na: Toto nařízení se vztahuje na: 
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,
N a L, včetně ochrany při nárazu a 
elektrické bezpečnosti takových vozidel,
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2. vodíkové konstrukční části určené pro 
motorová vozidla kategorií M a N uvedené 
na seznamu v příloze I,

2. vodíkové konstrukční části určené pro 
motorová vozidla kategorií M, N a L
uvedené na seznamu v příloze I,

3. vodíkové systémy určené pro motorová 
vozidla kategorií M a N, včetně nových 
forem skladování a používání vodíku.

3. vodíkové systémy určené pro motorová 
vozidla kategorií M, N a L, včetně nových 
forem skladování a používání vodíku.

Or. de

Odůvodnění

Vozidla třídy L (motocykly) by měla být zařazena do oblasti působnosti nařízení, aby se i 
v oblasti těchto vozidel podporoval vývoj modelů na vodíkový pohon a jejich uvádění na trh. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení 
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, zejména pro 
identifikaci vozidel pro záchranné služby 
podle přílohy VI bodu 15,

Or. de

Odůvodnění
V případě nehody nehrozí u vozidel na vodíkový pohon větší riziko než u vozidel na fosilní 
paliva. Proto se musí zabránit tomu, aby vozidla na vodíkový pohon byla v případě nehody 
neoprávněně považována za zvlášť nebezpečná. 
Záchranným službám by však mělo být umožněno identifikovat pohon vozidla, zpočátku 
nenápadným, nestigmatizujícím označením, z dlouhodobého hlediska pomocí signálu 
elektronického volání (automatický signál osobního automobilu v případě nehody) nebo 
pomocí centrální databáze (souvisí s pozměňovacím návrhem 4).
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení 
Příloha I - písm. b - Úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) konstrukční části určené k použití 
stlačeného (plynného) vodíku 
s nominálním systémovým tlakem 
přesahujícím 30 barů.

Or. de

Odůvodnění

Zkoušky konstrukčních částí určených k použití vodíku by se měly i nadále vztahovat pouze na 
části s tlakem převyšujícím 30 barů, jelikož požadovanou bezpečnost lze zajistit jiným 
přiměřeným způsobem s nižšími náklady. Bezpečnost částí s nízkým tlakem lze zajistit pomocí 
levnějšího systému zajišťování bezpečnosti ve vzájemné součinnosti součástí, jako jsou 
ventily, senzory a řídicí jednotky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení 
Příloha VI - odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. Pro potřeby záchranných služeb je 
možné použít štítky označující přítomnost 
tekutého nebo stlačeného (plynného) 
vodíku ve vozidle.

15. Záchranným službám musí být 
umožněno identifikovat vodíkový pohon 
vozidla. 

Or. de

Odůvodnění

V případě nehody nehrozí u vozidel na vodíkový pohon větší riziko než u vozidel na fosilní 
paliva. Proto se musí zabránit tomu, aby vozidla na vodíkový pohon byla v případě nehody 
neoprávněně považována za zvlášť nebezpečná. Záchranným službám by však mělo být 
umožněno identifikovat pohon vozidla, zpočátku nenápadným, nestigmatizujícím označením, 
z dlouhodobého hlediska pomocí signálu elektronického volání (automatický signál osobního 
automobilu v případě nehody) nebo pomocí centrální databáze (souvisí s pozměňovacím 
návrhem 4).
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 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení je poprvé stanovit harmonizované technické požadavky pro 
schvalování motorových vozidel na vodíkový pohon. Zavedení celoevropských kritérií 
schvalování pro vodíková vozidla je nutné k tomu, aby se zabezpečilo fungování vnitřního 
trhu a zároveň zajistil vysoký stupeň bezpečnosti obyvatel a vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí. Vzhledem k tomu, že vozidla na vodíkový pohon nejsou v současnosti zahrnuta do 
rámce schvalování typu vozidel Evropského společenství, mohou členské státy vydávat 
jednotlivá povolení pro tato vozidla, aniž by musely vydávat nové právní předpisy. U tohoto 
postupu schvalování hrozí nebezpečí, že si každý členský stát stanoví své vlastní podmínky 
schvalování a že bude narušeno fungování vnitřního trhu Společenství. To by vedlo 
k vysokým nákladům pro výrobce a k ohrožení bezpečnosti obyvatelstva a současně by to 
představovalo podstatnou překážku rozšíření vodíkové technologie v EU. Zpravodajka proto 
považuje návrh Komise za důležitý krok k alternativním palivům v oblasti dopravy.

V jiných částech světa – jako např. v rámci hospodářského prostoru USA a Asie – se rovněž 
pracuje na vývoji vozidel na vodíkový pohon. I zde vyvstává otázka schvalování. Jednání EU 
na mezinárodní úrovni, jejichž předmětem jsou podmínky schvalování platné na celém světě, 
budou však ještě dlouho pokračovat. Nařízení EU o schvalování by zde mohlo ukázat směr 
pro mezinárodní postup schvalování.

Vodík patří spolu s biopalivy a elektřinou k nejslibnějším palivům EU, která by v budoucnosti 
měla v oblasti dopravy nahradit ropu a snížit znečištění ovzduší a emisí CO2 způsobených 
dopravou. Vodík je jako nosič energie univerzálně použitelný, lze jej vyrobit nejrůznějšími 
způsoby z různých zdrojů, lze jej přepravovat a skladovat. Vodík může přinést na trh 
obnovitelné energie, ale může být zařazen i do tradičního systému. Tyto vlastnosti dělají 
z vodíku zajímavou alternativu právě v oblasti dopravy.

Současně se neustále objevují kritické hlasy vyjadřující pochyby o užitku vodíku z hlediska 
politiky životního prostředí, protože vodík je nosičem, a nikoli zdrojem energie. Nezávisle na 
tom, zda souhlasíme s těmito pochybami o vodíku jako nosiči energie, či nikoli, tyto obavy 
nejsou podle názoru zpravodajky argumentem proti nařízení o schvalování jako takovému. 
Vzhledem k nesporné flexibilitě vodíku jako způsobu pohonu v oblasti dopravy je vodík 
právě v oblasti automobilové výroby jednou z technologií, které by měl být poskytnut prostor 
pro vývoj. To, zda se v budoucnosti vodíková vozidla budou moci prosadit na trhu, nebo zda 
budou jiné technologie úspěšnější, ukáže další vývoj. Pravidla schvalování jednotná v celé EU 
jsou ale minimálním předpokladem pro to, aby  vodíkový vozidla vůbec získala přístup na trh. 
Tuto možnost je třeba otevřít.

Zpravodajka zdůrazňuje, že úspěšné zavedení vodíkových vozidel na evropský trh závisí také 
na tom, zda bude možné včas vybudovat odpovídající síť vodíkových čerpacích stanic. Oblast 
působnosti nařízení by měla být kromě toho rozšířena na jednostopá motorová vozidla. 
Zpravodajka kromě toho zastává názor, že bylo mělo být záchranným službám umožněno 
identifikovat vodíkový pohon vozidel. K tomuto účelu existují kromě označení, které by se 
mělo používat zpočátku, různé dlouhodobé možnosti, jako je elektronické volání (automatické 
vyslání signálu vozidla záchranným službám v případě nehody) nebo centrální databáze, v níž 
budou nezávisle na majiteli vozidla shromažďovány technické údaje o vozidle, které si mohou 
záchranné služby v případě nehody zjistit. Tyto možnosti identifikace jsou již technicky 
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možné, chybí jen příslušná infrastruktura. 
Na cestě k udržitelné energetice, která se opírá o energie šetrné k životnímu prostředí a o 
obnovitelné energie, má krok k nefosilnímu palivu v individuální dopravě velký význam. 
Důvodem je mj. i to, že při soukromém používání automobilu budou moci jednotliví občané 
denně učinit vlastní zkušenost s možnostmi i hranicemi vodíkové technologie. Kromě toho 
současná diskuse o udržitelném způsobu výroby biopaliv ukazuje, že se nemůžeme zříci 
dalších nových a udržitelných technologií v oblasti dopravy. Proto je důležité, aby 
navrhované nařízení vytvořilo nezbytné předpoklady pro schvalování vozidel s alternativními 
způsoby vodíkového pohonu na celoevropské úrovni. 
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