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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 

a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 

návrhy: 

1. vítá akční plán týkající se infrastruktury pro alternativní paliva; připomíná, že doprava 

je v Evropě jedním z hlavních zdrojů emisí uhlíku a jediným odvětvím, v němž emise 

stále ještě rostou; zdůrazňuje, že je zapotřebí další koordinace na místní, regionální 

a evropské úrovni ve všech oblastech politiky souvisejících s infrastrukturou 

alternativních paliv, aby byla zajištěna trvalá evropská konkurenceschopnost, pokud jde 

o znalosti, technologie a podíl na trhu; zdůrazňuje cíl zavedení odpovídající sítě 

infrastruktury pro alternativní paliva s výhledem dosažení úplné dekarbonizace odvětví 

dopravy do roku 2050; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby navrhla plán pro příštích 

pět let, který by vymezil společný politický rámec a společné cíle pro všechny členské 

státy; 

2. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily rychlé zavádění a další financování 

dostatečné infrastruktury pro alternativní paliva a řešení rychlého a ultrarychlého 

nabíjení v rámci základní a globální sítě TEN-T, včetně městských a venkovských 

oblastí, a to dalším rozvojem a prováděním ambiciózních a soudržných vnitrostátních 

rámců politiky; zdůrazňuje, že dostupnost a přístupnost soukromé i veřejné 

infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva je zásadně důležitá pro zvýšení 

akceptace vozidel na alternativní paliva spotřebiteli; domnívá se, že je třeba 

upřednostnit řešení, která mají největší potenciál snížit emise po celý životní cyklus 

vozidla s přihlédnutím k zásadě technologické neutrality; 

3. vyzývá členské státy, aby při vypracovávání svých vnitrostátních rámců politiky 

náležitě přihlížely k zásadám zakotveným v hlavní síti a globálních sítích TEN-T a také 

ve společné dopravní politice; 

4. naléhavě vyzývá ty členské státy, jejichž vnitrostátní strategické rámce jsou převážně 

zaměřeny na zemní plyn, aby toto rozhodnutí přehodnotily, protože je v rozporu se 

scénářem orientace na elektromobily, který se začíná objevovat v Evropě, a v konečném 

důsledku nepomáhá v dlouhodobém výhledu urychlit snižování emisí v odvětví 

dopravy; vyzývá tyto členské státy, aby své vnitrostátní strategické rámce 

přeorientovaly na elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů, syntetického metanu 

z elektřiny, bioplynu a biometanu; 

5. zdůrazňuje důležitost udržitelného plánování měst, přechodu od soukromého cestování 

ke sdílenému a veřejnému využívání dopravních prostředků a investování do zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva ve službách veřejné dopravy, zejména využívání 

elektrických autobusů, které představují pouhých 10 % všech nových autobusů 

zakoupených v Evropě v roce 2017; 

6. žádá, aby se prioritou stala řešení rychlého a ultrarychlého nabíjení na silničních 

obchvatech, parkovištích a hlavních třídách hustě osídlených městských oblastí; je 

přesvědčen, že za tímto účelem by se měla zvýšit spolupráce a koordinace místních 

orgánů, společností dodávajících elektřinu a soukromých investorů; 
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7. podporuje elektrifikované vozovky, které umožňují elektrickým vozidlům dobíjet se při 

jízdě; požaduje jejich rozsáhlejší budování, přinejmenším na silničních tazích podél 

hlavní a globální sítě TEN-T; je přesvědčen, že elektrifikované vozovky by mohly být 

řešením problému, jak zmenšit baterie, a následně snížit cenu nových vozidel; 

8. se znepokojením konstatuje, že úroveň ambicí a míra plnění vnitrostátních rámců 

politiky se mezi členskými státy velmi liší a že celkové budování infrastruktur pro 

alternativní paliva, včetně infrastruktury pro elektrické dobíjení, zaostává; vyjadřuje 

politování nad skutečností, že pouze osm členských států plně splňuje požadavky 

vnitrostátního rámce politiky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva1 a že 

dva členské státy nepředložily svůj vnitrostátní rámec politiky v souladu se lhůtami 

stanovenými v článku 3 směrnice; zdůrazňuje v této souvislosti, že vnitrostátní rámce 

politiky jsou zásadní pro přilákání soukromých partnerů k financování infrastruktury 

pro dobíjení; vyzývá proto Komisi, aby zvážila zavedení závazných vnitrostátních cílů 

a pravidelných vnitrostátních zpráv s cílem zajistit vybudování páteřní infrastruktury 

pro alternativní paliva podél sítě TEN-T do roku 2025; 

9. zdůrazňuje, že členským státům by měly být stanoveny konkrétní, závazné 

a vymahatelné cíle pro distribuční síť pro alternativní paliva, které by odrážely jak 

aktuální, tak plánované proniknutí vozidel na takováto paliva na trh; 

10. vyjadřuje politování nad tím, že podle směrnice 2014/94/EU jsou paliva fosilního 

původu, jako je zemní plyn a zkapalněný ropný plyn, stále považována za alternativní 

paliva, což podrývá cíl Unie dosáhnout do poloviny století dekarbonizace odvětví 

dopravy; 

11. vyzývá Komisi, aby provedla podrobnou analýzu různých vnitrostátních rámců politiky 

a při svých doporučeních ostatním členským státům vzala v potaz úspěšná vnitrostátní 

a regionální opatření; 

12. vyzývá Komisi, aby navrhla kritéria udržitelnosti pro vodíková a syntetická paliva 

založená na emisích za celý životní cyklus, která zohlední celkové emise vznikající při 

výrobě elektřiny nezbytné pro všechny výrobní procesy a jejich dopad na poptávku po 

vodě a využívání půdy; 

13. vybízí členské státy k tomu, aby zvýšily počet dobíjecích stanovišť pro elektrická 

vozidla přístupných veřejnosti v městských a příměstských oblastech; 

14. je přesvědčen, že by mělo být prioritně povzbuzováno budování infrastruktury pro 

dobíjení elektrických vozidel tam, kde je špatná kvalita ovzduší, a že v plánech pro 

kvalitu ovzduší by měly být obsaženy informace o přijatých nebo plánovaných 

opatřeních k podnícení používání elektromobilů; 

15. žádá, aby pokračovaly investice do výzkumu a inovací ve snaze dále kombinovat 

obnovitelné zdroje energie a udržitelné způsoby dopravy s cílem dosáhnout do poloviny 

století mobility s nulovými emisemi; 

                                                 
1 Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1. 
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16. konstatuje, že vlastníci elektrických vozidel nejčastěji dobíjejí svá vozidla doma nebo 

v práci; zdůrazňuje potřebu rozsáhlé a interoperabilní soukromé a sdílené veřejné 

nabíjecí infrastruktury, která umožní dobíjení elektrických vozidel a jízdních kol doma 

i na pracovišti, a také na základě povinnosti zajistit takovou infrastrukturu pro dobíjení 

na čerpacích stanicích, které se nacházejí na dálkových trasách; bere v úvahu, že pro 

dosažení optimálního pokrytí jsou nezbytné veřejné i soukromé investice; v tomto 

ohledu zdůrazňuje, že je třeba instalovat dostatečnou infrastrukturu pro dobíjení 

v nových i ve stávajících budovách; konstatuje, že pro dosažení navržených cílů je 

zásadní větší šíření informací a zapojení soukromého sektoru; 

17. se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 bylo pro evropské zákazníky k dispozici ke 

koupi v Evropě pouze 19 modelů bateriových elektrických vozidel a 25 hybridních 

plug-in vozidel oproti více než 417 modelům vozidel s benzínovým nebo dieselovým 

spalovacím motorem1; 

18. zdůrazňuje, že bez odpovídající distribuční sítě nemůže být využívání alternativních 

paliv zvýšeno; zdůrazňuje, že je nutné zavést povinnost distribuce s cílem snížit 

nejistotu ohledně rozsahu infrastruktury; 

19. vyzývá Komisi k vypracování nařízení o roamingu týkajícího se veřejně přístupné 

infrastruktury pro alternativní paliva, a to alespoň v rámci sítě TEN-T; 

20. konstatuje, že vnitrostátní plány, které byly předloženy Komisi v rámci provádění 

směrnice 2014/94/EU, ukazují, že stávající množství dobíjecích stanic, jež jsou v Unii 

k dispozici, je dostatečné pro počet elektrických vozidel na pozemních komunikacích, 

a to na základě doporučení Evropské komise, podle nějž má být jedna dobíjecí stanice 

na každých 10 elektrických vozidel; 

21. konstatuje také, že se očekává, že vnitrostátní plány pro vybudování veřejné 

infrastruktury pro dobíjení v celé EU do roku 2020 budou držet krok s předpokládaným 

růstem počtu vozidel a že bude také dostatek rychlonabíjecích stanic na hlavních 

dálničních tazích, nejméně jedna rychlonabíjecí stanice každých 40 km; 

22. zdůrazňuje, že od roku 2020 budou zapotřebí značné další investice nad rámec 

stávajících plánů, aby infrastruktura odpovídala počtu elektrických vozidel, která podle 

očekávání budou na silnicích, a že zejména na méně rozvinutých trzích bude důležité  

financování z EU; 

23. zdůrazňuje, že je třeba klást větší důraz na inteligentní řešení nabíjení; konstatuje, že 

toho lze dosáhnout tím, že se zajistí, aby požadavky v oblasti soukromé a sdílené 

veřejné nabíjecí infrastruktury přesahovaly rámec minimálních ustanovení uvedených 

v revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 

o energetické náročnosti budov2; zdůrazňuje, že nedostatečná dobíjející infrastruktura je 

jednou z hlavních překážek dosahování udržitelné dopravy v EU; 

24. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že není možné, aby všichni uživatelé dobíjeli 

elektrická vozidla doma, je nutné nalézt integrovaná řešení pro obytné a neobytné 

                                                 
1  Přístupnost a cenová dostupnost elektrických vozidel, průběžná zpráva, Element Energy, říjen 2017 
2  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13. 
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budovy a nabíjecí zařízení kombinovat s jinou existující infrastrukturou, například se 

sloupy veřejného osvětlení; 

25. konstatuje, že růst na trhu s elektrickými vozidly zvýší poptávku po elektřině v síti, ale 

že podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zvýší 80 % elektrifikovaného 

vozového parku v roce 2050 v průměru poptávku po elektřině v EU o pouhých 10 %; 

26. domnívá se, že by v městských oblastech měla být infrastruktura pro dobíjení 

k dispozici pro všechny typy vozidel, včetně sdílených vozidel, elektrických dodávek, 

elektrických jízdních kol a motorizovaných dvoukolek; 

27. zdůrazňuje zlepšení, jichž lze dosáhnout dodávkami pobřežní elektřiny, jako je snížení 

emisí CO2, nižší znečištění hlukem, lepší kvalita ovzduší a další přínosy z hlediska 

životního prostředí; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily pobídky založené na 

politice pro rozvoj dodávek pobřežní elektřiny ve vnitrozemských i v námořních 

přístavech s cílem snížit emise z dopravních prostředků poháněných fosilními palivy; 

vybízí členské státy k tomu, aby vytvořily integrované plány pro rychlé zavedení plně 

elektrických trajektů; konstatuje, že budou zapotřebí doplňující vnitrostátní předpisy 

k zajištění toho, aby kotvící lodě měly povinnost využívat jakoukoli čistou energii, která 

je na pobřeží k dispozici; vybízí dále k poskytnutí zvýšené finanční podpory pro rozvoj 

dodávek pobřežní elektřiny ve vnitrozemských i v námořních přístavech, protože jeho 

ekonomickou proveditelnost komplikují vysoké náklady; zdůrazňuje příležitosti 

nabízené v rámci Nástroje pro propojení Evropy k podpoře dalšího pokroku v této 

oblasti; 

28. vyjadřuje politování nad nepřiměřeně pomalým pokrokem v zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva a dostupností vozidel poháněných alternativními palivy a vyzývá 

výrobce, aby v tomto ohledu zvýšili své úsilí; 

29. vyzývá členské státy, aby za účelem usnadnění a stimulace rozšiřování alternativních 

paliv přezkoumaly své rámce pro zdanění energií a odstranily zatěžující zdanění 

elektřiny využívané k výrobě alternativních paliv, včetně přeměny elektřiny na plyn 

coby technologie pro skladování energie z nestálých obnovitelných zdrojů; 

30. vybízí k zajišťování dodávek čisté energie na letištích (které by bylo možné využít ve 

stojících letadlech i pro letištní mobilní prostředky) s cílem snížit spotřebu kerosinu, 

zlepšit kvalitu ovzduší a snížit dopady v oblasti změny klimatu a hlukové znečištění; 

31. konstatuje, že jedna výletní loď s pomocnou zátěží o 4,6 MW pravděpodobně 

spotřebuje přes 700 litrů paliva za hodinu, což je více než spotřeba motorů 688 

nákladních vozidel; 

32. vybízí evropské výrobce automobilů, aby zvýšili investice do výroby vozidel 

s mimořádně nízkými emisemi, což je jednou z cest, jak urychlit jejich pronikání na trh 

EU; vyzývá Komisi, členské státy a automobilový průmysl, aby dále rozvíjely nabídku 

lehkých a těžkých vozidel na alternativní pohon, například podporou cílů snižování 

průměrných emisí, kterých by měly nové osobní automobily, nová lehká užitková 

vozidla a těžká nákladní vozidla dosáhnout do roku 2025, resp. 2030; 

33. vyzývá spolunormotvůrce, aby stanovili harmonogram, správný systém pobídek 
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a úroveň ambicí pro podíl vozidel s nízkými a nulovými emisemi v celém vozovém 

parku EU s cílem dosáhnout úplné dekarbonizace odvětví dopravy do roku 2050; 

domnívá se, že to je nezbytné, má-li vzniknout investiční jistota pro trh s vozidly na 

alternativní pohon a má-li být urychleno zavádění dostatečné doprovodné 

infrastruktury; je si vědom toho, že výzvy spojené s přechodem k udržitelné dopravě 

vznikají v celém dodavatelském řetězci; 

34. vybízí členské státy, aby zintenzivnily zavádění dobíjecí infrastruktury pro veřejnou 

dopravu a stimulovaly poptávku po autobusech na alternativní paliva a po dalších 

elektrických vozidlech veřejné dopravy s upřednostněním systémů, které jsou z hlediska 

celého životního cyklu vozidla nejvíce emisně neutrální; 

35. vybízí místní a regionální orgány, jež se účastní globálního paktu starostů a primátorů 

v oblasti klimatu a energetiky, aby usilovali o to, aby do jejich akčních plánů udržitelné 

energetiky byla zahrnuta konkrétní opatření, zejména pokud jde o výstavbu nebo 

dokončení infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel; 

36. vybízí místní a regionální orgány, aby více využívaly stávajících možností 

spolufinancování pro udržitelnou městskou mobilitu v rámci Fondu soudržnosti (FS) 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), a to za účelem dokončení 

infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva vozidel s nulovými a nízkými emisemi. 
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