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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
2007/46/ES
(KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0593),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0342/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Na základe žiadosti Európskeho 
parlamentu sa do právnych predpisov EÚ 
o motorových vozidlách zaviedol nový 
regulačný prístup. V tomto nariadení by sa 
preto mali stanoviť iba základné 
ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na 
typové schvaľovanie vodíkových systémov 
a komponentov, zatiaľ čo technické 
špecifikácie by sa mali ustanoviť vo 
vykonávacích opatreniach prijatých 
v rámci postupov komitológie.

(3) Na základe žiadosti Európskeho 
parlamentu sa do právnych predpisov EÚ 
o motorových vozidlách zaviedol nový 
regulačný prístup. V tomto nariadení by sa 
preto mali stanoviť iba základné 
ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na 
typové schvaľovanie vodíkových systémov 
a komponentov, zatiaľ čo technické 
špecifikácie by sa mali ustanoviť vo 
vykonávacích opatreniach prijatých 
v rámci postupov komitológie za účasti 
Európskeho parlamentu.
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Or. de

Odôvodnenie

Účasť Európskeho parlamentu musí byť zabezpečená aj v rámci nového regulačného 
prístupu, v prípade ktorého sa v nariadení stanovia iba základné požiadavky, pričom 
technické podrobnosti sa stanovia neskôr vo vykonávacích opatreniach.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vodík sa pokladá za čistý spôsob 
pohonu vozidiel, keďže vozidlá poháňané 
vodíkom neprodukujú znečisťujúce látky 
založené na uhlíku ani emisie skleníkových 
plynov z výfuku. Mala by sa však venovať 
pozornosť tomu, aby sa vodíkové palivo 
produkovalo udržateľným spôsobom, aby 
celková rovnováha životného prostredia pri 
zavedení vodíka ako paliva pre motorové 
vozidlá bola pozitívna.

(5) Vodík sa pokladá za čistý spôsob 
pohonu vozidiel budúcnosti, ktorý povedie 
k recyklácii odpadu bez produkcie 
znečisťujúcich látok, keďže vozidlá 
poháňané vodíkom neprodukujú 
znečisťujúce látky založené na uhlíku ani 
emisie skleníkových plynov z výfuku. 
Vodík je však nosičom, a nie zdrojom 
energie. Prínos vodíkového pohonu z 
hľadiska klímy teda závisí od toho, z 
akého zdroja sa vodík získava. Musí sa 
preto venovať pozornosť tomu, aby sa 
vodíkové palivo produkovalo udržateľným 
spôsobom, aby celková rovnováha 
životného prostredia pri zavedení vodíka 
ako paliva pre motorové vozidlá bola 
pozitívna.

Or. de

Odôvodnenie

Vodík popri biopalivách a elektrickej energii predstavuje jedno zo sľubných alternatívnych, 
nefosílnych palív v oblasti dopravy. Vozidlá s vodíkovým pohonom môžu prispieť k zlepšeniu 
kvality ovzdušia najmä v mestách. Potenciál vozidiel s vodíkovým pohonom pri znižovaní 
emisií CO2 z osobných automobilov však závisí od toho, akým spôsobom sa použitý vodík 
vyrobil. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Väčšina výrobcov významne investuje 
do vývoja vodíkovej technológie a už 
začala umiestňovať takéto vozidlá na trh. 
Je pravdepodobné, že v budúcich rokoch sa 
podiel vozidiel s vodíkovým pohonom na 
celkovom vozovom parku zvýši. Preto je 
potrebná špecifikácia spoločných 
požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti 
takýchto vozidiel.

(8) Väčšina výrobcov významne investuje 
do vývoja vodíkovej technológie a už 
začala umiestňovať takéto vozidlá na trh. 
Je pravdepodobné, že v budúcich rokoch sa 
podiel vozidiel s vodíkovým pohonom na 
celkovom vozovom parku zvýši. Preto je 
potrebná špecifikácia spoločných 
požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti 
takýchto vozidiel. Keďže pri vývoji 
vozidiel s vodíkovým pohonom uplatňujú 
výrobcovia sčasti rôzne prístupy, je 
potrebná technologicky neutrálna 
špecifikácia požiadaviek týkajúcich sa 
bezpečnosti.  

Or. de

Odôvodnenie

Toto nariadenie o typovom schvaľovaní musí umožňovať ďalší vývoj všetkých technológií 
vodíkového pohonu motorových vozidiel. Trh ukáže, ktorá technológia sa nakoniec presadí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Vzhľadom na vlastnosti paliva si 
vozidlá s vodíkovým pohonom môžu 
vyžadovať osobitný prístup zo strany 
záchranných služieb. Preto je potrebné 
ustanoviť požiadavky na označovanie
vozidiel s cieľom informovať tieto služby 
o type paliva, ktoré je uskladnené vo 
vozidle.

(11) Vzhľadom na vlastnosti paliva si 
vozidlá s vodíkovým pohonom môžu 
vyžadovať osobitný prístup zo strany 
záchranných služieb. Preto je potrebné 
ustanoviť požiadavky na identifikáciu
vozidiel s cieľom informovať tieto služby 
o type paliva, ktoré je uskladnené vo 
vozidle. Identifikácia však nesmie viesť k 
stigmatizácii vozidiel s vodíkovým 
pohonom.
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Or. de

Odôvodnenie

Vozidlá s vodíkovým pohonom nepredstavujú v prípade nehody väčšie riziko ako vozidlá s 
fosílnymi palivami. Je preto potrebné predchádzať tomu, aby sa vozidlá s vodíkovým 
pohonom v prípade nehody neodôvodnene považovali za mimoriadne nebezpečné. 
Záchranným službám by však malo byť umožnené identifikovať pohon vozidla, a to spočiatku 
formou nenápadného, nestigmatizujúceho označenia a z dlhodobého hľadiska 
prostredníctvom elektronického volania (e-call – automatický signál osobného automobilu v 
prípade nehody) alebo centrálnej databázy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Vozidlá s vodíkovým pohonom môžu 
mať úspech na trhu iba vtedy, ak bude v 
Európe existovať dostatočná 
infraštruktúra čerpacích staníc. Komisia 
by mala preskúmať vhodné opatrenia s 
cieľom podporiť vybudovanie 
celoeurópskej siete čerpacích staníc pre 
vozidlá s vodíkovým pohonom.  

Or. de

Odôvodnenie

Bez dostatočnej infraštruktúry čerpacích staníc nemôžu byť vozidlá s vodíkovým pohonom 
úspešné. Je teda potrebné podporovať napríklad činnosti v rámci 7. rámcového programu EÚ 
pre výskum alebo spoločnej technologickej iniciatívy (Joint Technology Initiative), aby 
existujúce rozdielne postupy členských štátov pri schvaľovaní vodíkových čerpacích staníc 
nebránili v budovaní celoeurópskej siete čerpacích staníc.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na: Toto nariadenie sa uplatňuje na: 

(1) vozidlá s vodíkovým pohonom 
kategórií M a N vrátane ochrany takýchto 
vozidiel pred nárazom a ich elektrickej 
bezpečnosti;

(1) vozidlá s vodíkovým pohonom 
kategórií M, N a L vrátane ochrany 
takýchto vozidiel pred nárazom a ich 
elektrickej bezpečnosti;

(2) vodíkové komponenty určené pre 
motorové vozidlá kategórií M a N uvedené 
v prílohe I;

(2) vodíkové komponenty určené pre 
motorové vozidlá kategórií M, N a L 
uvedené v prílohe I;

(3) vodíkové systémy určené pre motorové 
vozidlá kategórií M a N vrátane nových 
foriem uskladnenia alebo používania 
vodíka.

(3) vodíkové systémy určené pre motorové 
vozidlá kategórií M, N a L vrátane nových 
foriem uskladnenia alebo používania 
vodíka.

Or. de

Odôvodnenie

Vozidlá triedy L (motocykle) by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
aby aj v tejto skupine vozidiel bolo možné podporovať vývoj modelov s vodíkovým pohonom a 
ich uvádzanie na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno d)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) podrobné predpisy pre vodíkové 
komponenty a systémy uvedené v prílohe 
VI;

d) podrobné predpisy pre vodíkové 
komponenty a systémy uvedené v prílohe 
VI, najmä v súvislosti s identifikáciou 
vozidiel pre záchranné služby podľa 
prílohy VI ods. 15;

Or. de
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Odôvodnenie

Vozidlá s vodíkovým pohonom nepredstavujú v prípade nehody väčšie riziko ako vozidlá s 
fosílnymi palivami.  Je preto potrebné predchádzať tomu, aby sa vozidlá s vodíkovým 
pohonom v prípade nehody neodôvodnene považovali za mimoriadne nebezpečné.  
Záchranným službám by však malo byť umožnené identifikovať pohon vozidla, a to spočiatku 
formou nenápadného, nestigmatizujúceho označenia a z dlhodobého hľadiska 
prostredníctvom elektronického volania (e-call – automatický signál osobného automobilu v 
prípade nehody) alebo centrálnej databázy (súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno b) – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) komponenty určené na používanie 
stlačeného (plynného) vodíka:

b) komponenty určené na používanie 
stlačeného (plynného) vodíka s menovitým 
systémovým tlakom nad 30 barov:

Or. de

Odôvodnenie

Skúšky vodíkových komponentov by sa mali aj naďalej vzťahovať iba na komponenty s tlakom 
nad 30 barov, pretože potrebnú bezpečnosť možno nákladovo výhodnejšie zabezpečiť iným 
primeraným spôsobom. Bezpečnosť nízkotlakových komponentov možno zabezpečiť 
prostredníctvom nákladovo výhodnejšieho systému riadenia bezpečnosti založeného na 
súčinnosti komponentov, ako sú ventily, snímače a riadiace jednotky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha VI – odsek 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. Je možné použiť nálepky na
informovanie záchranných služieb, že vo 
vozidle sa využíva kvapalný alebo stlačený 
(plynný) vodík.

15. Záchranným službám musí byť 
umožnené identifikovať vodíkový pohon 
vozidla.

Or. de
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Odôvodnenie

Vozidlá s vodíkovým pohonom nepredstavujú v prípade nehody väčšie riziko ako vozidlá s 
fosílnymi palivami.  Je preto potrebné predchádzať tomu, aby sa vozidlá s vodíkovým 
pohonom v prípade nehody neodôvodnene považovali za mimoriadne nebezpečné.  
Záchranným službám by však malo byť umožnené identifikovať pohon vozidla, a to spočiatku 
formou nenápadného, nestigmatizujúceho označenia a z dlhodobého hľadiska 
prostredníctvom elektronického volania (e-call – automatický signál osobného automobilu v 
prípade nehody) alebo centrálnej databázy (súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
4).
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ODÔVODNENIE

Cieľom tohto návrhu nariadenia je po prvýkrát stanoviť harmonizované technické požiadavky 
pre schvaľovanie motorových vozidiel s vodíkovým pohonom.  Je potrebné zaviesť 
celoeurópske kritériá schvaľovania vozidiel s vodíkovým pohonom, aby bolo možné 
zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň poskytnúť vysoký stupeň bezpečnosti 
obyvateľstva a ochrany životného prostredia. V súčasnosti právne predpisy Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa typového schvaľovania nezahŕňajú vozidlá s vodíkovým pohonom. 
Členské štáty môžu preto poskytovať jednotlivé schválenia bez zavádzania právnych 
predpisov. V prípade takéhoto postupu schvaľovania existuje riziko, že každý členský štát by 
stanovil vlastné podmienky schvaľovania a že by mohlo byť narušené fungovanie vnútorného 
trhu. To by malo za následok zvýšenie nákladov pre výrobcov a možný dosah na bezpečnosť 
a zároveň by to predstavovalo zásadnú prekážku v rozvoji vodíkovej technológie v EÚ. 
Spravodajkyňa preto považuje návrh Komisie za dôležitý krok smerom k alternatívnym 
palivám v oblasti dopravy.

V ďalších častiach sveta, napríklad v hospodárskom priestore USA a Ázie, sa takisto pracuje 
na vývoji motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, pričom aj tu sa rieši otázka 
schvaľovania. Rokovania Európskej únie na medzinárodnej úrovni s cieľom dosiahnuť 
podmienky schvaľovania platné na celom svete však budú ešte dlhší čas prebiehať.  
Nariadenie EÚ o schvaľovaní by pritom mohlo byť smerodajným aj pre medzinárodné 
postupy schvaľovania. 

Vodík patrí popri biopalivách a elektrickej energii k najsľubnejším palivám v EÚ, ktoré by v 
budúcnosti mali nahradiť ropu v sektore dopravy a znížiť znečistenie ovzdušia a emisie CO2 z 
dopravy. Vodík je ako nosič energie univerzálne použiteľný, dá sa vyrobiť z rôznych zdrojov 
najrozličnejšími spôsobmi, prepravovať a uskladňovať. Môže viesť k uvedeniu obnoviteľných 
energií na trh, ale takisto je možná aj jeho integrácia do tradičného systému. V dôsledku 
týchto vlastností je vodík zaujímavou alternatívou práve v oblasti dopravy.

Zároveň sa aj naďalej objavujú kritické názory, podľa ktorých je úžitok vodíka pre životné 
prostredie sporný, pretože vodík je nosičom, ale nie zdrojom energie. Bez ohľadu na to, či 
súhlasíme s takýmito pochybnosťami v súvislosti s vodíkom ako nosičom energie, tieto obavy 
podľa názoru spravodajkyne nie sú argumentom proti predkladanému nariadeniu o 
schvaľovaní ako takému.  V dôsledku nespornej flexibility vodíka ako spôsobu pohonu v 
oblasti dopravy je vodík osobitne v sektore automobilov technológiou, ktorej vývoj by sa mal 
umožniť. Ďalší vývoj ukáže, či sa v budúcnosti budú môcť na trhu presadiť vozidlá s 
vodíkovým pohonom, alebo budú mať úspech iné technológie. Pravidlá schvaľovania, ktoré 
budú jednotné v celej EÚ, sú však minimálnym predpokladom pre možnosť uvádzania 
vozidiel s vodíkovým pohonom na trh. Musíme otvoriť dvere takejto možnosti.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že úspešné uvedenie vozidiel s vodíkovým pohonom na európsky 
trh závisí aj od toho, či bude možné včas vybudovať primeranú sieť vodíkových čerpacích 
staníc. Rozsah pôsobnosti nariadenia by sa okrem toho mal rozšíriť na dvojkolesové vozidlá. 
Spravodajkyňa sa navyše zasadzuje za to, aby záchranným službám bolo umožnené 
identifikovať vodíkový pohon vozidiel. V tejto súvislosti existujú okrem označenia, ktoré sa 
má spočiatku používať, aj rôzne dlhodobo využiteľné možnosti. Patrí k nim napríklad 
elektronické volanie (e-call – automatické vyslanie signálu z osobného automobilu 
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záchranným službám v prípade nehody) alebo centrálna databáza, v ktorej sa zhromažďujú 
technické údaje konkrétneho vozidla nezávisle od jeho majiteľa. K údajom z databázy majú v 
prípade nehody prístup záchranné služby. Uvedené možnosti identifikácie sú už v súčasnosti 
technicky uskutočniteľné, zatiaľ chýba len príslušná infraštruktúra.  
Pre vybudovanie trvalo udržateľnej energetiky, ktorá sa opiera o ekologické a obnoviteľné 
energie, má zavedenie nefosílnych palív v individuálnej doprave veľký význam. Dôvodom je 
okrem iného aj skutočnosť, že pri súkromnom používaní automobilu bude občan na základe 
vlastnej skúsenosti denne spoznávať nielen možnosti, ale aj hranice vodíkovej technológie.  
Súčasná diskusia o trvalo udržateľnej výrobe biopalív navyše ukazuje, že sa nemôžeme zriecť 
ďalších nových a trvalo udržateľných technológií v oblasti dopravy. Je preto dôležité, aby sa 
týmto nariadením vytvorili nevyhnutné predpoklady pre schvaľovanie na celoeurópskej 
úrovni v prípade vozidiel s alternatívnym spôsobom pohonu na vodík.  
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