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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 

turizmo komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina Alternatyviųjų degalų infrastruktūros veiksmų planą; primena, kad 

transporto sektorius yra vienas iš pagrindinių Europos anglies dioksido taršos šaltinių ir 

vienintelis sektorius, kuriame išmetama vis daugiau teršalų; pabrėžia, kad tolesnis 

koordinavimas vietos, regionų ir ES lygmeniu visose politikos srityse, susijusiose su 

alternatyviųjų degalų infrastruktūra, yra reikalingas tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis 

Europos konkurencingumas – žinios, technologijos ir rinkos dalis; pabrėžia, kad iškeltas 

tikslas įdiegti tinkamą alternatyviųjų degalų infrastruktūros tinklą, atsižvelgiant į siekį 

iki 2050 m. visiškai panaikinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro; 

todėl ragina Komisiją pasiūlyti ateinančių penkerių metų veiksmų planą, kuriame būtų 

išdėstyti bendri politikos principai ir bendri tikslai visoms valstybėms narėms; 

2. primygtinai ragina valstybes nares toliau plėtoti ir įgyvendinti plataus užmojo ir darnias 

nacionalines politikos sistemas ir taip užtikrinti, kad būtų sparčiai įdiegta pakankama 

alternatyviųjų degalų infrastruktūra ir spartaus bei itin spartaus krovimo punktai TEN-T 

pagrindiniame ir visuotiniame tinkle ir kad tam būtų teikiamas tolesnis finansavimas; 

pabrėžia, kad krovimo ir degalų papildymo infrastruktūros buvimas ir prieinamumas 

tiek viešosiose, tiek privačiose erdvėse yra nepaprastai svarbūs siekiant, kad 

alternatyviųjų degalų automobiliai būtų vartotojams priimtinesni; mano, kad prioritetas 

turėtų būti teikiamas tiems sprendimams, kurie teikia daugiausia galimybių sumažinti 

taršą per visą transporto priemonės gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į neutralumo 

technologijų atžvilgiu principą; 

3. ragina valstybes nares, rengiant nacionalines politikos sistemas, deramai atsižvelgti į 

įtvirtintus TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklų principus ir bendrą transporto politiką; 

4. primygtinai ragina tas valstybes nares, kurių nacionalinės strateginės sistemos 

daugiausia pagrįstos gamtinėmis dujomis, persvarstyti šį pasirinkimą, nes jis neatitinka 

Europoje besiformuojančio į elektromobilumą orientuoto scenarijaus ir ilguoju 

laikotarpiu nepadės sparčiau mažinti transporto sektoriaus išmetamo teršalų kiekio; 

ragina tas valstybes nares perorientuoti savo nacionalines strategines sistemas į 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją, sintetinį metaną, gaunamą panaudojant 

elektrą, biodujas ir biometaną; 

5. pabrėžia, kad svarbus darnus miestų planavimas, perėjimas nuo privataus transporto 

naudojimo prie bendro ir viešojo naudojimo, taip pat investicijos į alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros diegimą viešojo transporto paslaugų sektoriuje, ypač į elektrinių 

autobusų, kurie sudarė tik 10 % visų 2017 m. Europoje įsigytų naujų autobusų, 

skaičiaus didinimą; 

6. ragina teikti pirmenybę spartaus ir itin spartaus krovimo sprendimams aplinkkeliuose, 

stovėjimo aikštelėse ir pagrindinėse gatvėse tankiai apgyvendintose miesto vietovėse; 

mano, kad siekiant šio tikslo reikėtų stiprinti vietos valdžios institucijų, elektros 

energijos tiekimo įmonių ir privačių investuotojų bendradarbiavimą ir jų veiklos 

koordinavimą; 
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7. pritaria tam, kad būtų įrengiami elektrifikuoti keliai, kuriais važiuojant galima įkrauti 

elektrines transporto priemones; ragina, kad jų plėtra būtų platesnė ir apimtų bent jau 

TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklo kelius; mano, kad elektrifikuoti keliai galėtų būti 

sprendimo būdas, suteikiantis galimybių sumažinti akumuliatorių dydį, taigi ir naujų 

transporto priemonių kainą; 

8. susirūpinęs pažymi, kad valstybių narių užmojų lygis ir nacionalinių politikos sistemų 

įgyvendinimo mastas labai skiriasi ir kad bendra alternatyviųjų degalų infrastruktūros, 

įskaitant elektros krovimo infrastruktūrą, plėtra atsilieka; apgailestauja dėl to, kad tik 

aštuonios valstybės narės visiškai atitinka nacionalinės politikos sistemos reikalavimus, 

nustatytus 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/94/ES 

dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo1, ir kad dvi valstybės narės nepateikė 

savo nacionalinės politikos sistemos iki tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytų terminų; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad nacionalinės politikos sistemos yra labai svarbios 

siekiant pritraukti privačius partnerius, kad jie finansuotų krovimo infrastruktūros 

projektus; todėl ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti privalomus 

nacionalinius tikslus ir reguliariai teikti nacionalines ataskaitas siekiant užtikrinti, kad 

iki 2025 m. TEN-T tinkle būtų sukurta pagrindinė alternatyviųjų degalų infrastruktūra; 

pabrėžia, kad nacionalinės politikos sistemos yra labai svarbios siekiant pritraukti 

privačius partnerius, kad jie finansuotų krovimo infrastruktūros projektus; 

9. pabrėžia, kad valstybėms narėms turėtų būti nustatyti konkretūs, privalomi ir 

kontroliuojami tikslai, taikomi jų alternatyviųjų degalų tiekimo tinklui, kurie atitiktų 

esamą ir planuojamą tokiais degalais varomų transporto priemonių skverbtį į rinką; 

10. apgailestauja, kad iškastinis kuras, pvz., gamtinės dujos ir suskystintos naftos dujos, vis 

dar laikomos alternatyviaisiais degalais pagal Direktyvą 2014/94/ES ir tai kenkia 

Sąjungos tikslui iki šio amžiaus vidurio panaikinti transporto sektoriaus priklausomybę 

nuo iškastinio kuro; 

11. ragina Komisiją atlikti išsamią įvairių nacionalinių politikos sistemų analizę ir įtraukti 

sėkmingas nacionalines ir regionines priemones į savo rekomendacijas kitoms 

valstybėms narėms; 

12. ragina Komisiją pateikti darnumo kriterijus, susijusius su vandeniliu ir sintetiniais 

degalais, remiantis per visą gyvavimo ciklą išmetamu teršalų kiekiu ir atsižvelgiant į 

pradinėje grandyje išmetamus elektros gamybos, reikalingos visiems gamybiniams 

procesams, teršalus ir jų poveikį suvartojamam vandens kiekiui ir žemėnaudai; 

13. ragina valstybes nares padidinti elektrinių transporto priemonių krovimo punktų, kuriais 

visuomenė galėtų naudotis, skaičių miestuose ir priemiesčiuose; 

14. mano, kad elektrinių transporto priemonių krovimo infrastruktūros plėtrai turėtų būti 

skiriamas prioritetas teritorijose, kuriose prasta oro kokybė, o informacija apie 

priemones, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis siekiant paskatinti elektromobilumą, 

turėtų būti pateikiama oro kokybės planuose; 

15. ragina nuolat investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, siekiant toliau derinti 

                                                 
1 OL L 307, 2014 10 28, p. 1. 
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atsinaujinančiųjų išteklių energijos šaltinius ir tausaus transporto rūšis, kad iki amžiaus 

vidurio būtų pasiektas nulinio išmetamų teršalų kiekio transporto sektoriuje tikslas; 

16. pažymi, kad elektra varomų transporto priemonių savininkai savo transporto priemones 

dažniausiai krauna namuose arba darbe; pabrėžia, kad reikia visuotinės ir sąveikios, 

privačios ir bendrosios viešosios krovimo infrastruktūros elektriniams automobiliams ir 

dviračiams namuose ir darbo vietoje, taip pat reikia nustatyti prievolę įdiegti tokią 

krovimo infrastruktūrą tolimojo susisiekimo kelių degalinėse; atkreipia dėmesį į viešųjų 

ir privačiųjų investicijų būtinybę siekiant užtikrinti optimalią aprėptį; pabrėžia, kad 

reikia įdiegti pakankamą krovimo infrastruktūrą tiek naujuose, tiek esamuose 

pastatuose; pažymi, kad geresnė informacijos sklaida ir didesnis privačiojo sektoriaus 

dalyvavimas yra labai svarbūs siekiant siūlomų rodiklių; 

17. su susirūpinimu pažymi, kad 2017 m. Europoje buvo galima įsigyti tik 19 modelių 

akumuliatorinių elektrinių transporto priemonių ir 25 modelių į lizdą jungiamų 

hibridinių elektrinių automobilių, palyginti su daugiau kaip 417 modelių transporto 

priemonių su benzininiais ir dyzeliniais vidaus degimo varikliais, kurias Europos 

vartotojai gali įsigyti1; 

18. pabrėžia, kad neturint tinkamo tiekimo tinklo alternatyviųjų degalų naudojimo padidinti 

neįmanoma; pabrėžia, kad, siekiant sumažinti netikrumą dėl infrastruktūros masto, 

reikia nustatyti tiekimo prievoles; 

19. ragina Komisiją parengti reglamentą dėl tarptinklinių paslaugų, susijusių su visuomenei 

prieinama alternatyviųjų degalų infrastruktūra, bent TEN-T tinkle; 

20. pažymi, kad nacionaliniai planai, Komisijai pateikti įgyvendinant Direktyvą 

2014/94/ES, rodo, kad dabartinis Sąjungoje prieinamų krovimo punktų skaičius yra 

pakankamas atsižvelgiant į elektromobilių skaičių keliuose, remiantis Komisijos 

rekomendacija, pagal kurią dešimčiai elektrinių automobilių turėtų tekti vienas krovimo 

punktas; 

21. taip pat pažymi, kad tikimasi, jog nacionaliniai viešosios krovimo infrastruktūros 

plėtros planai iki 2020 m. visoje ES bus įgyvendinti laiku atsižvelgiant į numatomą 

transporto priemonių skaičiaus didėjimą ir bus pakankamai spartaus krovimo punktų 

pagrindiniuose greitkeliuose – kas 40 km bus galima rasti bent vieną spartaus krovimo 

punktą; 

22. pabrėžia, kad nuo 2020 m. reikės daug papildomų investicijų, viršijant esamus planus, 

kad infrastruktūra atitiktų numatomą elektrinių automobilių skaičių keliuose, ir kad ES 

finansavimas bus svarbus, ypač mažiau išsivysčiusioms rinkoms; 

23. pabrėžia, kad reikia skirti daugiau dėmesio pažangaus krovimo sprendimams; pažymi, 

kad to galima pasiekti užtikrinant, kad privačiosios ir bendrosios viešosios krovimo 

infrastruktūros reikalavimai viršytų minimaliąsias nuostatas, išdėstytas persvarstytoje 

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2010/31/EU dėl 

                                                 
1 Netaršių transporto priemonių prieinamumas ir įperkamumas. Tarpinė ataskaita, „Element Energy“, 2017 m. 

spalis 
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pastatų energinio naudingumo1; pabrėžia, kad nepakankama krovimo infrastruktūra yra 

viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių užtikrinti tausų transportą ES; 

24. pabrėžia, kad ne visi elektrinių transporto priemonių naudotojai gali krauti jas namuose, 

todėl reikia ieškoti gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams tinkamų integruotų 

sprendimų ir krovimo infrastruktūrą derinti su esama infrastruktūra (pvz., apšvietimo 

stulpais); 

25. pažymi, kad elektrinių transporto priemonių rinkos augimas padidins tiekiamos elektros 

energijos paklausą, tačiau, pasak Europos aplinkos agentūros, 80 % elektrifikuotas 

transporto priemonių parkas 2050 m. energijos paklausą ES vidutiniškai padidintų tik 

10 %; 

26. mano, kad miesto vietovėse krovimo infrastruktūra turėtų būti prieinama visų tipų 

transporto priemonėms, įskaitant bendrai naudojamas transporto priemones, elektra 

varomus furgonus, elektrinius dviračius ir dvirates motorines transporto priemones; 

27. pabrėžia nuo kranto tiekiamos elektros energijos privalumus, pvz., sumažėtų išmetamas 

anglies dioksido kiekis, triukšmo tarša, pagerėtų oro kokybė ir būtų teikiama kitokia 

nauda aplinkai; ragina Komisiją ir valstybes nares kurti politika grindžiamas paskatas 

plėtoti elektros tiekimą nuo kranto tiek vidaus vandenų, tiek jūrų uostuose tam, kad būtų 

sumažintas transporto, varomo iškastiniu kuru, išmetamas teršalų kiekis; todėl ragina 

valstybes nares parengti integruotus planus, siekiant sparčiai įdiegti vien tik elektra 

varomus keltus; pažymi, kad reikės papildomų nacionalinių teisės aktų siekiant 

užtikrinti, kad prisišvartavę laivai būtų įpareigoti naudoti bet kokią turimą švarią 

sausumoje pagamintą energiją; be to, ragina teikti daugiau finansinės paramos elektros 

tiekimo nuo kranto tiek vidaus vandenų, tiek jūrų uostuose plėtrai, nes didelės sąnaudos 

labai sumažina ekonomines tokios plėtros galimybes; pabrėžia Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės (EITP) teikiamas galimybes remti tolesnę plėtrą šioje srityje; 

28. apgailestauja dėl pernelyg lėtos pažangos, susijusios su alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros diegimu ir alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių 

prieinamumu, ir ragina gamintojus dėti daugiau pastangų šioje srityje; 

29. ragina valstybes nares peržiūrėti savo energijos apmokestinimo sistemas, kad būtų 

palengvintas ir paskatintas alternatyviųjų degalų naudojimas, ir panaikinti apsunkinantį 

alternatyviesiems degalams gaminti naudojamos elektros energijos apmokestinimą, 

pvz., taikyti neapmokestintos elektros energijos naudojimo dujoms gaminti sistemas, 

kurios būtų naudojamos nereguliariai gaminamai atsinaujinančiųjų ištekliųs energijai 

kaupti; 

30. ragina teikti švarią elektros energiją oro uostuose (ir ją panaudoti nejudančiuose 

lėktuvuose ir mobiliajai oro uostų įrangai), siekiant sumažinti suvartojamą žibalo kiekį, 

pagerinti oro kokybę, sumažinti poveikį klimato kaitai ir triukšmą; 

31. pažymi, kad vienas kruizinis laivas, kurio pagalbinė apkrova yra 4,6 MW, gali sudeginti 

daugiau kaip 700 litrų degalų per valandą, t. y. viršyti 688 sunkvežimių degalų 

                                                 
1 OL L 153, 2010 6 18, p. 13. 
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sąnaudas; 

32. ragina Europos automobilių gamintojus didinti investicijas į itin mažos taršos transporto 

priemonių gamybą, nes tai vienas iš būdų paspartinti jų įsitvirtinimą ES rinkoje; ragina 

Komisiją, valstybes nares ir automobilių pramonę toliau plėtoti alternatyviaisiais 

degalais varomų lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių pasiūlą, pvz., padėti siekti 

tikslų iki 2025 arba 2030 m. gerokai sumažinti vidutinį naujų lengvųjų automobilių, 

naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių ir naujų sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamą teršalų kiekį; 

33. ragina teisėkūros institucijas nustatyti tvarkaraštį, tinkamą paskatų sistemą ir viso ES 

transporto priemonių parko procentinės dalies, kurią turi sudaryti mažataršės ir netaršios 

transporto priemonės, dydį, siekiant iki 2050 m. užtikrinti visišką transporto sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro panaikinimą; mano, kad tai yra būtina, siekiant 

užtikrinti investicijų į alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių rinką 

tikrumą ir paspartinti pakankamos tam reikalingos infrastruktūros diegimą; pripažįsta, 

kad su perėjimu prie tausaus transporto susiję iššūkiai kyla visoje tiekimo grandinėje; 

34. ragina valstybes nares sparčiau diegti viešojo transporto krovimo infrastruktūrą, taip pat 

skatinti alternatyviaisiais degalais varomų autobusų ir kitų elektrinių viešojo transporto 

priemonių paklausą, pirmenybę teikiant per visą transporto priemonės gyvavimo ciklą 

mažiausiai teršalų į aplinką išmetančioms sistemoms; 

35. ragina vietos ir regionines valdžios institucijas, pasirašiusias Pasaulinį merų paktą dėl 

klimato ir energetikos, siekti įtraukti konkrečias priemones į savo tvariosios energetikos 

veiksmų planus, visų pirma siekti įrengti arba sukurti elektrinių transporto priemonių 

krovimo infrastruktūrą; 

36. ragina vietos ir regionines valdžios institucijas geriau pasinaudoti esamomis tausaus 

judumo mieste bendro finansavimo galimybėmis iš Sanglaudos fondo ir Europos 

regioninės plėtros fondo (ERPF), kad būtų sukurta netaršių ir mažataršių transporto 

priemonių krovimo arba papildymo degalais infrastruktūra. 
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