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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil na 
vodikov pogon in spremembi Direktive 2007/46/ES
(KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0593),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0342/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na zahtevo Evropskega parlamenta je 
bil v zakonodajo EU na področju vozil 
uveden nov regulativni pristop. Zato mora 
ta uredba določiti samo temeljne določbe o 
zahtevah za homologacijo vodikovih 
sistemov in komponent vodikovih 
sistemov, pri čemer je treba tehnične 
specifikacije določiti z izvajanjem ukrepov, 
sprejetih po postopkih komitologije.

(3) Na zahtevo Evropskega parlamenta je 
bil v zakonodajo EU na področju vozil 
uveden nov regulativni pristop. Zato mora 
ta uredba določiti samo temeljne določbe o 
zahtevah za homologacijo vodikovih 
sistemov in komponent vodikovih 
sistemov, pri čemer je treba tehnične 
specifikacije določiti z izvajanjem ukrepov, 
sprejetih po postopkih komitologije v 
sodelovanju z Evropskim parlamentom.

Or. de
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Obrazložitev

Tudi v okviru novega regulativnega pristopa, pri katerem se v uredbi opredelijo le temeljne 
zahteve, tehnične podrobnosti pa se določijo pozneje v izvedbenih ukrepih, mora biti 
zagotovljeno sodelovanje Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 2

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vodikov pogon se šteje za čist način 
pogona vozil, saj vozila na vodikov pogon 
ne sproščajo onesnaževal na osnovi ogljika 
ali toplogrednih plinov iz izpušne cevi. 
Vendar je treba zagotoviti, da se vodikovo 
gorivo proizvaja na trajnosten način, tako 
da ima uvedba vodika kot goriva za 
motorna vozila na okolje na splošno 
pozitiven učinek.

Vodikov pogon se šteje za čist način 
pogona vozil, prihodnosti naproti do 
recikliranja brez onesnaževanja, saj vozila 
na vodikov pogon ne sproščajo 
onesnaževal na osnovi ogljika ali 
toplogrednih plinov iz izpušne cevi.  
Vendar je vodik energetski nosilec, ne pa 
vir energije, tako da je podnebnopolitični
izkoristek vodikovega pogona odvisen od 
tega, iz katerega vira je vodik pridobljen. 
Zato je treba zagotoviti, da se vodikovo 
gorivo proizvaja na trajnosten način, tako 
da ima uvedba vodika kot goriva za 
motorna vozila na okolje na splošno 
pozitiven učinek.

Or. de

Obrazložitev

Vodik ob biogorivih in elektriki velja za eno najobetavnejših možnosti za alternativno gorivo 
na področju prometa, ki ni fosilnega izvora. Vozila na vodikov pogon lahko zlasti v mestih 
pripomorejo k izboljšavi kakovosti zraka.  Možnosti sodelovanja vozil na vodikov pogon pri 
zmanjševanju emisij CO2 iz avtomobilov pa je odvisen od načina, na katerega je bil 
uporabljeni vodik pridobljen.  
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Predlog spremembe 3

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Večina izdelovalcev vlaga večje 
naložbe v razvoj vodikove tehnologije, 
prav tako pa so takšna vozila že začeli 
dajati na trg. Verjetno se bo v naslednjih 
letih delež vozil na vodikov pogon v 
skupnem številu vozil povečal. Zato je 
potrebna specifikacija skupnih zahtev v 
zvezi z varnostjo navedenih vozil.

(8) Večina izdelovalcev vlaga večje 
naložbe v razvoj vodikove tehnologije, 
prav tako pa so takšna vozila že začeli 
dajati na trg. Verjetno se bo v naslednjih 
letih delež vozil na vodikov pogon v 
skupnem številu vozil povečal. Zato je 
potrebna specifikacija skupnih zahtev v 
zvezi z varnostjo navedenih vozil. Ker 
proizvajalci pri razvoju vozil na vodikov 
pogon uporabljajo deloma  različne 
pristope, je treba varnostne zahteve 
opredeliti tako, da bodo veljale za vse 
tehnologije.

Or. de

Obrazložitev

Uredba o odobritvi mora omogočati nadaljevanje razvoja vseh tehnologij za motorna vozila 
na vodikov pogon. Trg bo nato odločil, katera tehnologija bo uspešna.

Predlog spremembe 4

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Značilnosti goriva vozil na vodikov 
pogon bodo od reševalnih služb morda 
zahtevale posebno ravnanje. Zato je treba 
določiti zahteve za označevanje vozil, ki 
bodo navedene službe obveščale o gorivu v 
vozilu.

(11) Značilnosti goriva vozil na vodikov 
pogon bodo od reševalnih služb morda 
zahtevale posebno ravnanje. Zato je treba 
določiti zahteve za identifikacijo vozil, ki 
bodo navedene službe obveščale o gorivu v 
vozilu. Vendar pa identifikacija ne sme 
povzročiti stigmatizacije vozil na vodikov 
pogon.

Or. de
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Obrazložitev

Ob nesreči vozila na vodikov pogon ni tveganje nič večje kot pri vozilu s pogonom na fosilna 
goriva. Zato je treba preprečiti, da bodo vozila na vodikov pogon neupravičeno obravnavana 
kot vozila z večjim tveganjem v primeru nesreče. Reševalne službe morajo imeti možnost 
identificirati vozilo, sprva s pomočjo na prvi pogled neopazne oznake, ki ne dovoljuje 
stigmatizacije vozila, dolgoročno pa prek signala e-call (samodejni signal, ki ga odda 
avtomobil ob nesreči) ali centralne baze podatkov. 

Predlog spremembe 5

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Vozila na vodikov pogon lahko na 
trgu uspejo le, če bo v Evropi na voljo 
dovolj ustreznih črpalk. Komisija naj 
preveri ustrezne ukrepe, s katerimi bi 
podprla ustanovitev evropske mreže 
črpalk za vozila na vodikov pogon.

Or. de

Obrazložitev

Vozila na vodikov pogon ne morejo uspeti brez ustrezne mreže črpalk. V ta namen je treba 
spodbujati na primer aktivnosti v sklopu 7. okvirnega raziskovalnega programa EU ali  
pobude JTI (Joint Technologie Initiative), tako da obstoječe razlike v sprejemanju dovoljenj 
za vodikove črpalke med državami članicami ne bodo ovirale vzpostavitve vseevropske mreže 
črpalk. 

Predlog spremembe 6

Predlog Uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za: Ta uredba se uporablja za: 
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, N
in L, vključno z zaščito pred udarci in 
električno varnostjo takšnih vozil;

2. komponente vodikovega sistema za 2. komponente vodikovega sistema za 
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motorna vozila kategorij M in N iz 
seznama v Prilogi I;

motorna vozila kategorij M, N in L iz 
seznama v Prilogi I;

3. vodikove sisteme, namenjene za 
motorna vozila kategorij M in N, vključno 
z novimi oblikami shranjevanja ali uporabe 
vodika.

3. vodikove sisteme, namenjene za 
motorna vozila kategorij M, N in L, 
vključno z novimi oblikami shranjevanja 
ali uporabe vodika.

Or. de

Obrazložitev

Uredba mora zajeti tudi vozila razreda L (motocikli), kar bo spodbudilo razvoj vozil na 
vodikov pogon iz te kategorije in jih pripravilo za vstop na trg.

Predlog spremembe 7

Predlog Uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) podrobna pravila za komponente 
vodikovega sistema in vodikove sistem iz 
Priloge VI, zlasti v namene identifikacije 
vozil za potrebe reševalnih služb, kot je 
opredeljeno v točki 15 Priloge VI;

Or. de

Obrazložitev

Ob nesreči vozila na vodikov pogon ni tveganje nič večje kot pri vozilu s pogonom na fosilna 
goriva. Zato je treba preprečiti, da bodo vozila na vodikov pogon neupravičeno obravnavana 
kot vozila z večjim tveganjem v primeru nesreče. Reševalne službe morajo imeti možnost 
identificirati vozilo, sprva s pomočjo na prvi pogled neopazne oznake, ki ne dovoljuje 
stigmatizacije vozila, dolgoročno pa prek signala e-call (samodejni signal, ki ga odda 
avtomobil ob nesreči) ali centralne baze podatkov (povezano s predlogom spremembe 4). 
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Predlog spremembe 8

Predlog Uredbe
Priloga I – točka b – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) komponente, namenjene uporabi 
stisnjenega (plinastega) vodika, katerih 
nominalni sistemski tlak je višji od 30 
barov:

Or. de

Obrazložitev

Preverjanje komponent vodikovega sistema mora ostati omejeno na komponente s tlakom, 
višjim od 30 barov, saj je mogoče zahtevano varnost zagotoviti tudi na druge, ugodnejše 
načine. Varnost nizkotlačnih komponent je mogoče zagotoviti z ugodnejšim sistemom varnega 
upravljanja, v katerega so vključene komponente, kot so ventili, senzorji in krmilne naprave.

Predlog spremembe 9

Predlog Uredbe
Priloga VI – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Lahko se uporabijo oznake, ki
reševalne službe opozorijo, da se v vozilu 
uporablja tekoč ali stisnjen (plinasti) 
vodik.

(14) Reševalne službe morajo imeti 
možnost identificirati vozilo na vodikov 
pogon.

Or. de

Obrazložitev

Ob nesreči vozila na vodikov pogon ni tveganje nič večje kot pri vozilu s pogonom na fosilna 
goriva. Zato je treba preprečiti, da bodo vozila na vodikov pogon neupravičeno obravnavana 
kot vozila z večjim tveganjem v primeru nesreče. Reševalne službe morajo imeti možnost 
identificirati vozilo, sprva s pomočjo na prvi pogled neopazne oznake, ki ne dovoljuje 
stigmatizacije vozila, dolgoročno pa prek signala e-call (samodejni signal, ki ga odda 
avtomobil ob nesreči) ali centralne baze podatkov (povezano s predlogom spremembe 4). 
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OBRAZLOŽITEV

V pričujočem predlogu uredbe bodo prvič objavljeni usklajeni tehnični predpisi za 
homologacijo motornih vozil na vodikov pogon. Uvedba meril za homologacijo vozil na 
vodikov pogon, ki bodo veljala po vsej EU, bo poskrbela za delovanje notranjega trga, 
sočasno pa zagotovila tudi visoko raven varnosti in varstva okolja. Ker vozila na vodikov 
pogon trenutno ne sodijo v domeno homologacijskega sistema Skupnosti, lahko države 
članice same izdajajo homologacije za tovrstna vozila, ne da bi morale za to sprejeti posebne 
predpise. Pri takšnem načinu izdaje homologacij lahko vsaka država članica določi lastne 
pogoje, kar pa lahko ovira delovanje notranjega trga. Takšno ravnanje bi povišalo stroške za 
proizvajalce, povečalo varnostna tveganja ter bistveno upočasnilo širjenje vodikove 
tehnologije v EU. Zato poročevalka meni, da je predlog Komisije pomemben korak na poti do 
uporabe alternativnih goriv v prometu.

Tehnologijo vozil na vodikov pogon razvijajo tudi v drugih delih sveta, na primer v 
ameriškem ali azijskem gospodarskem prostoru. Tudi v teh območjih se odpira vprašanje 
homologacije. Preden se bo EU uspela na mednarodni ravni pogoditi o zahtevah za izdajo 
dovoljenj, ki bi veljale po vsem svetu, bo preteklo še precej časa. Pri tem vprašanju bi lahko 
uredba EU nakazala smernice za enotno mednarodno homologacijo.

Vodik ob biogorivih in elektriki v EU velja za eno najobetavnejših možnosti, ki bi lahko v 
prihodnosti nasledile nafto v prometnem sektorju, pripomogle k zmanjšanju onesnaževanja 
zraka in znižale emisije CO2 zaradi prometa. Vodik je večnamenski energetski nosilec, ki ga 
je mogoče na več načinov pridobiti iz različnih virov, prav tako pa ga je mogoče prenašati in 
skladiščiti.  Na trg lahko vstopi kot obnovljivi vir energije ali pa se integrira v obstoječi 
sistem. Zaradi navedenih lastnosti je vodik zlasti v prometu nadvse zanimiva možnost.

Istočasno je slišati čedalje več kritik, ki odkrito dvomijo v korist vodika za okolje, saj je vodik 
energetski nosilec, ne pa vir energije. Izraženi dvomi, ne glede na to, ali bralec soglaša z njimi 
ali ne, po mnenju poročevalke ne predstavljajo zadostnega argumenta zoper predložitev 
pričujoče uredbe. Neizpodbitna prilagodljivost vodika ga postavlja v vlogo goriva, ki mu je 
vsekakor treba priznati potencial za nadaljnji razvoj, zlasti v avtomobilizmu. Razvoj bo 
pokazal, ali se bodo vozila na vodikov pogon v prihodnosti uveljavila na trgu ali pa bodo 
prevladale druge tehnologije. Enotni predpisi za izdajo dovoljenj v vsej EU pa predstavljajo 
enega od predpogojev za vstop vozil na vodikov pogon na trg. Ta vrata moramo odpreti.

Poročevalka poudarja, da je uspešna splovitev vozil na vodikov pogon na evropskem trgu 
odvisna tudi od tega, ali bo mogoče pravočasno zagotoviti ustrezno mrežo črpalk.  Področje 
uporabe uredbe bi bilo treba razširiti tudi na motocikle. Uredba zagovarja, da morajo imeti 
reševalne službe možnost identificirati vozilo na vodikov pogon. Sprva bo identifikacija 
zagotovljena s pomočjo oznak, dolgoročno pa se odpira več možnosti, na primer funkcija e-
call (samodejni signal, ki ga avtomobil v primeru nesreče pošlje reševalni službi) ali centralna 
baza podatkov, v kateri se ne glede na lastnika zbirajo tehnični podatki o vozilu in ki jih lahko 
reševalne službe prikličejo ob nesreči. Tovrstne načine identifikacije je tehnično že mogoče 
izvajati, manjka le še ustrezna infrastruktura.  
Na poti do trajnostnega energetskega gospodarstva, ki se opira na okolju prijazne in 
obnovljive vire energije, je korak do uporabe goriva, ki ni fosilnega izvora, v prometu z 
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osebnimi vozili bistvenega pomena. Nenazadnje tudi zato, ker državljani vsakodnevno na 
lastni koži opažajo možnosti in meje vodikove tehnologije v prometu z osebnimi vozili. 
Trenutna razprava o trajnostni pridelavi biogoriv kaže tudi, da se ne moremo odpovedati 
vpeljavi novih in trajnostnih tehnologij na področju prometa. Ta uredba mora zato zagotoviti 
potrebne predpogoje za homologacijo vozil na vodikov pogon po celotni Evropi. 
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