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Pozměňovací návrh 16
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz byly jako 
hlavní alternativní paliva, která vykazují 
potenciál pro dlouhodobou náhradu ropy 
a dekarbonizaci, určeny elektřina, vodík, 
biopaliva, zemní plyn a zkapalněný ropný 
plyn (LPG).

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz byly jako 
hlavní alternativní paliva, která vykazují 
potenciál pro náhradu ropy, určeny 
elektřina, vodík, biopaliva, zemní plyn a 
zkapalněný ropný plyn (LPG).
Dekarbonizace v odvětví dopravy však 
vyžaduje dodatečná opatření a strategie, 
které se zdaleka neomezí pouze na 
propagaci náhradních paliv, ale budou 
zahrnovat také celkové snížení spotřeby 
energie a zavedení odpovídajích norem 
pro emise CO2 z vozidel pro všechny druhy 
dopravy, jakož i norem energetické 
účinnosti pro všechny způsoby pohonu, 
rozvoj veřejné, hromadné nebo ekologicky 
šetrné dopravy nebo nekompromisní 
uplatňování zásad „uživatel platí“ a 
„znečišťovatel platí“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Markus Pieper

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz byly jako 
hlavní alternativní paliva, která vykazují 

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz byly jako 
hlavní alternativní paliva, která vykazují 
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potenciál pro dlouhodobou náhradu ropy a 
dekarbonizaci, určeny elektřina, vodík, 
biopaliva, zemní plyn a zkapalněný ropný 
plyn (LPG).

potenciál pro dlouhodobou náhradu ropy a 
dekarbonizaci, určeny elektřina, vodík, 
biopaliva, zemní plyn, zkapalněný zemní 
plyn (LNG) a zkapalněný ropný plyn 
(LPG).

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz13 byly 
jako hlavní alternativní paliva, která 
vykazují potenciál pro dlouhodobou 
náhradu ropy a dekarbonizaci, určeny 
elektřina, vodík, biopaliva, zemní plyn a 
zkapalněný ropný plyn (LPG).

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz13 byly 
jako hlavní alternativní paliva, která 
vykazují potenciál pro dlouhodobou 
náhradu ropy a dekarbonizaci, určeny 
elektřina, vodík, biopaliva, parafinická 
paliva, zemní plyn a zkapalněný ropný 
plyn (LPG).

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz byly jako 
hlavní alternativní paliva, která vykazují 
potenciál pro dlouhodobou náhradu ropy a 
dekarbonizaci, určeny elektřina, vodík, 
biopaliva, zemní plyn a zkapalněný ropný 
plyn (LPG).

(4) Na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami a odborníky z členských států, 
jakož i dalších odborných analýz byly jako 
hlavní alternativní paliva, která vykazují 
potenciál pro dlouhodobou náhradu ropy a 
dekarbonizaci, určeny elektřina, vodík, 
biopaliva, zemní plyn (případně plyn z 
břidlic) a zkapalněný ropný plyn (LPG).
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Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ve zprávě skupiny na vysoké úrovni 
CARS 21 ze dne 6. června 2012 se uvádí, 
že absence celounijní harmonizované 
infrastruktury pro alternativní paliva 
brání tržnímu zavedení vozidel 
využívajících alternativní paliva a 
opožďuje jejich přínosy pro životní 
prostředí. Sdělení Komise o akčním plánu 
pro automobilový průmysl v Evropě CARS 
2020 hlavní doporučení zprávy skupiny na 
vysoké úrovni CARS 21 přijímá a na 
jejich základě předkládá akční plán. Tato 
směrnice o infrastruktuře pro alternativní 
paliva je jedním z klíčových opatření 
oznámených Komisí.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 21
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mělo by se zamezit roztříštění vnitřního
trhu nekoordinovaným zavedením 
alternativních paliv na trh. Koordinované 
rámce politiky všech členských států by 
proto měly poskytnout dlouhodobou 
jistotu nezbytnou pro soukromé i veřejné 
investice do technologií vozidel a paliv a 

(6) Mělo by se zamezit roztříštění vnitřního 
trhu nekoordinovaným zavedením 
alternativních paliv na trh. Koordinované 
rámce politiky všech členských států by 
měly sloužit dvojímu cíli – ukončení 
závislosti na ropě v odvětví dopravy a 
dosažení 60% snížení emisí skleníkových
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budování infrastruktury. Členské státy by 
proto měly zřídit vnitrostátní rámce 
politiky uvádějící jejich záměry, cílové 
hodnoty a podpůrné akce pro rozvoj trhu s 
alternativními palivy, včetně nezbytné 
infrastruktury, která má být zavedena. 
Členské státy by měly na regionální nebo
makroregionální úrovni spolupracovat 
s ostatními sousedními členskými státy 
prostřednictvím konzultací nebo 
společných rámců politiky, zejména tam, 
kde je nutná kontinuita pokrytí 
infrastrukturou pro alternativní paliva přes 
státní hranice nebo výstavba nové 
infrastruktury v blízkosti hranic. 
Koordinaci těchto vnitrostátních rámců 
politiky a jejich soudržnost na úrovni EU 
by měla zajišťovat Komise na základě 
jejich pravidelného hodnocení.

plynů v odvětví dopravy do roku 2050.
Členské státy by proto měly zřídit 
vnitrostátní rámce politiky uvádějící jejich 
záměry ohledně celkového snížení 
spotřeby energie, zejména spotřeby ropy a 
jejích derivátů v odvětví dopravy, a také 
zavedení služeb elektrifikované veřejné 
dopravy a rozvoje alternativních paliv, 
včetně nezbytné infrastruktury, která má 
být zavedena. Členské státy by měly na 
regionální nebo makroregionální úrovni 
spolupracovat s ostatními sousedními 
členskými státy prostřednictvím konzultací 
nebo společných rámců politiky, zejména 
tam, kde je nutná kontinuita pokrytí 
infrastrukturou pro alternativní paliva přes 
státní hranice nebo výstavba nové 
infrastruktury v blízkosti hranic. 
Koordinaci těchto vnitrostátních rámců 
politiky a jejich soudržnost na úrovni EU 
by měla zajišťovat Komise na základě 
jejich pravidelného hodnocení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mělo by se zamezit roztříštění vnitřního 
trhu nekoordinovaným zavedením 
alternativních paliv na trh. Koordinované 
rámce politiky všech členských států by 
proto měly poskytnout dlouhodobou jistotu 
nezbytnou pro soukromé i veřejné investice 
do technologií vozidel a paliv a budování 
infrastruktury. Členské státy by proto měly 
zřídit vnitrostátní rámce politiky uvádějící 
jejich záměry, cílové hodnoty a podpůrné 
akce pro rozvoj trhu s alternativními 

(6) Mělo by se zamezit roztříštění vnitřního 
trhu nekoordinovaným zavedením 
alternativních paliv na trh. Koordinované 
rámce politiky všech členských států by 
proto měly poskytnout dlouhodobou jistotu 
nezbytnou pro soukromé i veřejné investice 
do technologií vozidel a paliv a budování 
infrastruktury. Členské státy by proto měly 
zřídit vnitrostátní rámce politiky uvádějící 
jejich záměry, cílové hodnoty a podpůrné 
akce pro rozvoj trhu s alternativními 
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palivy, včetně nezbytné infrastruktury, 
která má být zavedena. Členské státy by 
měly na regionální nebo makroregionální 
úrovni spolupracovat s ostatními 
sousedními členskými státy 
prostřednictvím konzultací nebo 
společných rámců politiky, zejména tam, 
kde je nutná kontinuita pokrytí 
infrastrukturou pro alternativní paliva přes 
státní hranice nebo výstavba nové 
infrastruktury v blízkosti hranic. 
Koordinaci těchto vnitrostátních rámců 
politiky a jejich soudržnost na úrovni EU 
by měla zajišťovat Komise na základě 
jejich pravidelného hodnocení.

palivy, včetně nezbytné infrastruktury, 
která má být zavedena. Členské státy by 
měly na regionální nebo makroregionální 
úrovni spolupracovat s ostatními 
sousedními členskými státy 
prostřednictvím konzultací nebo 
společných rámců politiky, zejména tam, 
kde je nutná kontinuita pokrytí 
infrastrukturou pro alternativní paliva přes 
státní hranice nebo výstavba nové 
infrastruktury v blízkosti hranic. 
Koordinaci těchto vnitrostátních rámců 
politiky a jejich soudržnost na úrovni EU 
by měla zajišťovat Komise na základě 
jejich pravidelného hodnocení. Komise by 
měla prozkoumat všechny způsoby a 
zdroje v zájmu prosazování infrastruktury 
pro alternativní paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mělo by se zamezit roztříštění vnitřního 
trhu nekoordinovaným zavedením 
alternativních paliv na trh. Koordinované 
rámce politiky všech členských států by 
proto měly poskytnout dlouhodobou jistotu 
nezbytnou pro soukromé i veřejné investice 
do technologií vozidel a paliv a budování 
infrastruktury. Členské státy by proto měly 
zřídit vnitrostátní rámce politiky uvádějící 
jejich záměry, cílové hodnoty a podpůrné 
akce pro rozvoj trhu s alternativními 
palivy, včetně nezbytné infrastruktury, 
která má být zavedena. Členské státy by 
měly na regionální nebo makroregionální 
úrovni spolupracovat s ostatními 
sousedními členskými státy 
prostřednictvím konzultací nebo 

(6) Mělo by se zamezit roztříštění vnitřního 
trhu nekoordinovaným zavedením 
alternativních paliv na trh. Koordinované 
rámce politiky všech členských států by 
proto měly poskytnout dlouhodobou jistotu 
nezbytnou pro soukromé i veřejné investice 
do technologií vozidel a paliv a budování 
infrastruktury. Regulace musí poskytovat 
správné pobídky, zejména usilovat o 
sbližování rámců. Členské státy by proto 
měly zřídit vnitrostátní rámce politiky 
uvádějící jejich záměry, cílové hodnoty a 
podpůrné akce pro rozvoj trhu s 
alternativními palivy, včetně nezbytné 
infrastruktury, která má být zavedena. 
Členské státy by měly na regionální nebo 
makroregionální úrovni spolupracovat 
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společných rámců politiky, zejména tam, 
kde je nutná kontinuita pokrytí 
infrastrukturou pro alternativní paliva přes 
státní hranice nebo výstavba nové 
infrastruktury v blízkosti hranic. 
Koordinaci těchto vnitrostátních rámců 
politiky a jejich soudržnost na úrovni EU 
by měla zajišťovat Komise na základě 
jejich pravidelného hodnocení.

s ostatními sousedními členskými státy 
prostřednictvím konzultací nebo 
společných rámců politiky, zejména tam, 
kde je nutná kontinuita pokrytí 
infrastrukturou pro alternativní paliva přes 
státní hranice nebo výstavba nové 
infrastruktury v blízkosti hranic. 
Koordinaci těchto vnitrostátních rámců 
politiky a jejich soudržnost na úrovni EU 
by měla zajišťovat Komise na základě 
jejich pravidelného hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pro opatření Unie a členských států na 
podporu infrastruktury pro alternativní 
paliva by měla být způsobilá pouze paliva 
zařazená do vnitrostátních rámců politiky, 
aby se veřejná podpora zaměřila na 
koordinovaný rozvoj vnitřního trhu 
k dosažení mobility na úrovni Unie s 
využitím vozidel a plavidel na alternativní 
paliva.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Opatření na podporu infrastruktury pro 
alternativní paliva se realizují v souladu 
s pravidly pro státní podporu stanovenými 
Smlouvou o fungování EU.

(8) Opatření na podporu alternativních 
paliv a související infrastruktury se 
realizují v souladu s pravidly pro státní 
podporu stanovenými Smlouvou o 
fungování EU. Přímé ani nepřímé 
financování Unií či členskými státy není 
povoleno. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle definice ve směrnici 2009/28/ES 
jsou biopaliva palivy vyrobenými
z biomasy. Biopaliva jsou v současnosti 
nejvýznamnějším druhem alternativních 
paliv – jejich podíl v dopravě EU 
představuje 4,4 %. Pokud jsou vyráběna
udržitelným způsobem, aniž by 
způsobovala nepřímou změnu využití 
půdy, mohou přispět k podstatnému 
snížení celkového objemu emisí CO2. 
Mohou poskytovat čistou energii všem 
druhům dopravy. Problémy v dodávkách a 
ohledy na udržitelnost mohou nicméně 
jejich využití omezit.

(9) Biopaliva jsou paliva vyrobená
z biomasy. Biopaliva jsou v současnosti 
nejvýznamnějším druhem alternativních 
paliv – jejich podíl v dopravě EU 
představuje 4,4 %.

Or. nl

Pozměňovací návrh 27
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Absence harmonizovaného rozvoje 
infrastruktury pro alternativní paliva v celé 
Unii brání rozšíření úspor z rozsahu na 
straně nabídky i mobility v celé EU na 
straně poptávky. Je třeba vybudovat nové 
sítě infrastruktury – zejména pro elektřinu, 
vodík a zemní plyn (LNG a CNG).

(10) Absence harmonizovaného rozvoje 
infrastruktury pro alternativní paliva v celé 
Unii brání rozšíření úspor z rozsahu na 
straně nabídky i mobility v celé EU na 
straně poptávky. Je třeba vybudovat nové 
sítě infrastruktury – zejména pro elektřinu, 
vodík a zemní plyn (LNG a CNG). 
Připomíná význam technického rozvoje, 
demonstrací a infrastruktury, zejména v 
oblasti vodíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Markus Pieper

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Absence harmonizovaného rozvoje 
infrastruktury pro alternativní paliva v celé 
Unii brání rozšíření úspor z rozsahu na 
straně nabídky i mobility v celé EU na 
straně poptávky. Je třeba vybudovat nové 
sítě infrastruktury – zejména pro elektřinu, 
vodík a zemní plyn (LNG a CNG).

(10) Absence harmonizovaného rozvoje 
infrastruktury pro alternativní paliva v celé 
Unii brání rozšíření úspor z rozsahu na 
straně nabídky i mobility v celé EU na 
straně poptávky. Je třeba vybudovat nové 
sítě infrastruktury – zejména pro elektřinu, 
vodík, zemní plyn (LNG a CNG) a 
zkapalněný ropný plyn (LPG).

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektřina je čisté palivo, které je (11) Elektřina je čisté palivo, které je 
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obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel 
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. 
Instalování dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla spadá do působnosti vnitrostátní 
politiky členských států.1

__________________
1 V souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou s článku 5 SEU.

Or. nl

Pozměňovací návrh 30
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 

(11) Elektřina vyráběná z obnovitelných 
zdrojů je čisté palivo, které je obzvláště 
atraktivní pro využívání elektrických 
vozidel a elektrických jednostopých 
vozidel v městských aglomeracích, což 
může přispět ke zlepšení kvality ovzduší a 
snížení hluku. Členské státy by se měly 
snažit zajistit vybudování dobíjecích stanic 
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dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel 
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

pro elektrická vozidla, zejména elektrická 
vozidla používaná ve veřejné dopravě 
(sdílené automobily, vozidla taxislužby, 
minidodávky, autobusy, tramvaje, vlaky 
apod.) a také pro elektrická kola, skútry a 
motocykly, s dostatečným pokrytím, z 
nichž 10 % bude veřejně přístupných, se 
zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel 
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly usilovat o vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím, z nichž část bude 
veřejně přístupná, s přihlédnutím k 
zeměpisným a sociálně ekonomickým 
aspektům a se zaměřením především na
městské aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
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závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel 
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla 
s dostatečným pokrytím, přičemž 
přiměřený počet z nich by měl být veřejně 
přístupný, se zaměřením především na 
městské aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Or. de
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Pozměňovací návrh 33
Markus Pieper

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla 
s dostatečným pokrytím – jedna na každá 
čtyři elektrická vozidla – z nichž 10 % 
bude veřejně přístupných, se zaměřením 
především na městské aglomerace. 
Soukromí majitelé elektrických vozidel 
jsou do značné míry závislí na přístupu 
k dobíjecím stanicím na kolektivních 
parkovištích situovaných například u 
bytových domů, kanceláří a firem. Veřejné 
orgány by měly přijmout regulační 
ustanovení, která občanům pomohou tím, 
že zajistí, aby developeři a správci lokalit 
poskytli příslušnou infrastrukturu 
s dostatečným počtem dobíjecích stanic pro 
elektrická vozidla.

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 

(11) Elektřina pocházející z obnovitelných 
zdrojů energie je čisté palivo, které je 
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elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel 
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím, z nichž 10 % bude 
veřejně přístupných, se zaměřením 
především na městské aglomerace. 
Soukromí majitelé elektrických vozidel 
jsou do značné míry závislí na přístupu 
k dobíjecím stanicím na kolektivních 
parkovištích situovaných například u 
bytových domů, kanceláří a firem. Veřejné 
orgány by měly přijmout regulační 
ustanovení, která občanům pomohou tím, 
že zajistí, aby developeři a správci lokalit 
poskytli příslušnou infrastrukturu 
s dostatečným počtem dobíjecích stanic pro 
elektrická vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Elektřina je čisté palivo, které je 
obzvláště atraktivní pro využívání 
elektrických vozidel a elektrických 
jednostopých vozidel v městských 
aglomeracích, což může přispět ke zlepšení
kvality ovzduší a snížení hluku. Členské 
státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel 
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 

(11) Elektřina je v okamžiku využití čisté 
palivo a je obzvláště atraktivní pro 
využívání elektrických vozidel a 
elektrických jednostopých vozidel v 
městských aglomeracích, což může přispět 
ke zlepšení kvality ovzduší a snížení hluku. 
Členské státy by měly zajistit vybudování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s 
dostatečným pokrytím – v nejméně 
dvojnásobném počtu, než je počet vozidel 
– z nichž 10 % bude veřejně přístupných, 
se zaměřením především na městské 
aglomerace. Soukromí majitelé 
elektrických vozidel jsou do značné míry 
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závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

závislí na přístupu k dobíjecím stanicím 
na kolektivních parkovištích situovaných 
například u bytových domů, kanceláří a 
firem. Veřejné orgány by měly přijmout 
regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři a 
správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Při rozvoji infrastruktury pro 
elektrická vozidla je nutné vzít v úvahu 
interakci této infrastruktury s elektrickou 
soustavou a také s politikou Unie pro 
elektřinu. Zřizování a provozování 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla by 
mělo probíhat na konkurenčním trhu s 
otevřeným přístupem pro všechny strany 
se zájmem o zavádění nebo provozování 
dobíjecí infrastruktury.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 37
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Členské státy by měly zajistit 
vybudování veřejně přístupné 

(18) Členské státy, které si zvolí tuto 
možnost, by se měly snažit zajistit 
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infrastruktury pro dodávku vodíku pro 
motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vodíkových vozidel na celém území státu, 
a určitého počtu čerpacích stanic 
umístěných v městských aglomeracích. To 
by vodíkovým vozidlům umožnilo provoz v 
celé Unii.

vybudování veřejně přístupné 
infrastruktury pro dodávku vodíku pro 
motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vodíkových vozidel na území státu, a 
určitého počtu čerpacích stanic umístěných 
v městských aglomeracích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Členské státy by měly zajistit 
vybudování veřejně přístupné 
infrastruktury pro dodávku vodíku pro 
motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vodíkových vozidel na celém území státu, 
a určitého počtu čerpacích stanic 
umístěných v městských aglomeracích. To 
by vodíkovým vozidlům umožnilo provoz 
v celé Unii.

(18) Členské státy, které se rozhodnou 
využívat vodík v dopravě, by měly zajistit 
vybudování veřejně přístupné 
infrastruktury pro dodávku vodíku pro 
motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vodíkových vozidel na celém území státu, 
a určitého počtu čerpacích stanic 
umístěných v městských aglomeracích. To 
by vodíkovým vozidlům usnadnilo provoz 
v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Členské státy by měly zajistit 
vybudování veřejně přístupné 
infrastruktury pro dodávku vodíku pro 

(18) Členské státy by měly s postupným 
zdokonalováním této technologie zajistit 
vybudování veřejně přístupné 
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motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vodíkových vozidel na celém území státu, 
a určitého počtu čerpacích stanic 
umístěných v městských aglomeracích. To 
by vodíkovým vozidlům umožnilo provoz 
v celé Unii.

infrastruktury pro dodávku vodíku pro 
motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vodíkových vozidel na celém území státu, 
a určitého počtu čerpacích stanic 
umístěných v městských aglomeracích. To 
by vodíkovým vozidlům umožnilo provoz 
v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly zajistit 
vybudování veřejně přístupné 
infrastruktury pro dodávku plynného 
stlačeného zemního plynu (CNG) pro 
motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vozidel na CNG na celém území Unie, a 
určitého počtu čerpacích stanic umístěných 
v městských aglomeracích.

(20) Členské státy, které si zvolí tuto 
možnost, by se měly snažit zajistit 
vybudování veřejně přístupné 
infrastruktury pro dodávku plynného 
stlačeného zemního plynu (CNG) pro 
motorová vozidla se vzdálenostmi mezi 
čerpacími stanicemi, které umožní provoz 
vozidel na CNG v rámci Unie, a určitého 
počtu čerpacích stanic umístěných v 
městských aglomeracích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S narůstající rozmanitostí druhů paliva 
pro motorová vozidla spolu s pokračujícím 
růstem silniční mobility občanů v celé Unii 

(24) S narůstající rozmanitostí druhů paliva 
pro motorová vozidla spolu s pokračujícím 
růstem silniční mobility občanů v celé Unii 
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je třeba poskytnout spotřebitelům jasné a 
snadno srozumitelné informace o 
kompatibilitě jejich vozidla s různými 
palivy nabízenými na trhu s pohonnými 
hmotami v Unii, aniž je dotčena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou 
se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o 
specifikaci benzinu, motorové nafty a 
plynových olejů, zavedení mechanismu pro 
sledování a snížení emisí skleníkových 
plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud 
jde o specifikaci paliva používaného 
plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se 
ruší směrnice 93/12/EHS.

je třeba poskytnout spotřebitelům jasné a 
snadno srozumitelné informace o 
kompatibilitě jejich vozidla s různými 
palivy nabízenými na trhu s pohonnými 
hmotami v Unii, aniž je dotčena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou 
se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o 
specifikaci benzinu, motorové nafty a 
plynových olejů, zavedení mechanismu pro 
sledování a snížení emisí skleníkových 
plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud 
jde o specifikaci paliva používaného 
plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se 
ruší směrnice 93/12/EHS. Zejména je 
třeba uvážit standardizaci barev hadic a 
trysek používaných pro výdej paliva na 
čerpacích stanicích pro celou EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby bylo zajištěno přizpůsobení 
ustanovení této směrnice vývoji trhu a 
technickému pokroku, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
portfolio alternativních paliv, vlastnosti 
infrastruktury a odpovídající pokrytí a 
normy pro paliva. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni.

(25) Aby bylo zajištěno přizpůsobení 
ustanovení této směrnice vývoji trhu a 
technickému pokroku, měla by Komise do 
31. prosince 2018 předložit revizi této 
směrnice, zejména pokud jde o portfolio 
alternativních paliv, vlastnosti 
infrastruktury a odpovídající pokrytí a 
normy pro paliva. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v této souvislosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni

Or. de
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Pozměňovací návrh 43
Markus Pieper

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby bylo zajištěno přizpůsobení 
ustanovení této směrnice vývoji trhu a 
technickému pokroku, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
portfolio alternativních paliv, vlastnosti 
infrastruktury a odpovídající pokrytí a 
normy pro paliva. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni.

(25) Aby bylo zajištěno přizpůsobení 
ustanovení této směrnice vývoji trhu a 
technickému pokroku, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
vlastnosti infrastruktury a odpovídající 
pokrytí a normy pro paliva. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato směrnice zřizuje společný rámec 
opatření pro zavedení infrastruktury pro 
alternativní paliva v Unii s cílem prolomit 
závislost dopravy na ropě a stanoví
minimální požadavky na vytvoření 
infrastruktury pro alternativní paliva a 
společné technické specifikace, včetně 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a 
čerpacích stanic pro zemní plyn (LNG a 
CNG) a vodík.

Tato směrnice usiluje o splnění dvojího 
cíle – ukončení závislosti dopravy na ropě 
a dosažení 60% snížení emisí 
skleníkových plynů v odvětví dopravy do 
roku 2050. Zřizuje společný rámec pro 
opatření, která mají v Unii usnadnit 
vytvoření infrastruktury pro náhradní 
paliva, a stanovuje společné technické 
specifikace týkající se vytvoření 
infrastruktury pro alternativní paliva, 
včetně dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla a čerpacích stanic pro zemní plyn 
(LNG a CNG) a vodík.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „Alternativními palivy“ se rozumí 
paliva, která nahrazují zdroje fosilní ropy v 
dodávkách energie pro dopravu a která 
mají potenciál přispět k její dekarbonizaci. 
Patří mezi ně:

1) „Alternativními palivy“ se rozumí 
paliva, která nahrazují zdroje fosilní ropy v 
dodávkách energie pro dopravu a která 
mají potenciál přispět k její dekarbonizaci. 
Patří mezi ně například:

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „Alternativními palivy“ se rozumí 
paliva, která nahrazují zdroje fosilní ropy v 
dodávkách energie pro dopravu a která 
mají potenciál přispět k její dekarbonizaci.
Patří mezi ně:

1) „Alternativními palivy“ se rozumí 
paliva, která nahrazují ropu a její deriváty
v dodávkách energie pro dopravu. Patří 
mezi ně:

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– elektřina, – elektřina z obnovitelných zdrojů energie 
podle definice ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES,

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vodík, – vodík z obnovitelných zdrojů energie 
podle definice ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES,

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– biopaliva podle definice ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES,

– moderní biopaliva vyráběná z odpadů a 
zbytků podle definice ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
[XXXX/XX/ES], kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 
o jakosti benzinu a motorové nafty a 
směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– syntetická paliva, – parafinická paliva,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– syntetická paliva, – syntetická paliva, jako např. 
dimethylether,

Or. de

Odůvodnění

Dimethylether (DME) je palivo, které je již dostupné na trhu a mělo by zde být uvedeno.

Pozměňovací návrh 52
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné 
formě (stlačený zemní plyn – CNG) a ve 
zkapalněné formě (zkapalněný zemní plyn 

– konvenční zemní plyn, včetně 
biomethanu, v plynné formě (stlačený 
zemní plyn – CNG) a ve zkapalněné formě 
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– LNG), a (zkapalněný zemní plyn – LNG), a

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 5 a
(nová)
– dimethylether (DME)

Or. en

Odůvodnění

Dimethylether (DME) by měl být uveden jako příklad tam, kde se návrh zmiňuje o 
syntetických palivech, vzhledem k tomu, že DME se může stát důležitým alternativním palivem 
pro těžká nákladní vozidla.

Pozměňovací návrh 54
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zkapalněný ropný plyn (LPG). – dimethylether (DME) a
zkapalněný ropný plyn (LPG).

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zkapalněný ropný plyn (LPG). – konvenční zkapalněný ropný plyn 
(LPG). 

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí pomalá 
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 
stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu 
baterie elektrického vozidla.

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí vyhrazené 
parkovací místo se zařízením na dobíjení 
vždy jediného vozidla (např. základní 
dobíjení, příp. rychlé dobíjení nebo 
bezdrátové dobíjení).

Or. en

Odůvodnění

Z podstaty návrhu směrnice vyplývá, že „dobíjecími stanicemi“ se rozumí vyhrazená 
parkovací místa se zařízením na základní a rychlé dobíjení a nikoli počet zásuvek či 
konektorů. Tato směrnice by také neměla bránit ve vývoji a zavádění jiných dobíjecích 
technologií, jako je dobíjení bezdrátové, na jehož mezinárodní normalizaci se v současné 
době pracuje.

Pozměňovací návrh 57
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí pomalá 
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí vyhrazené 
parkovací místo zařízené k dobíjení vždy 
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stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu
baterie elektrického vozidla.

jediného vozidla (pomalé dobíjení, rychlé 
dobíjení, fyzická výměna baterie, příp. 
bezdrátové dobíjení).

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí pomalá 
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 
stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu 
baterie elektrického vozidla.

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí vyhrazené 
parkovací místo se zařízením na dobíjení 
vždy jediného vozidla nebo zařízením pro 
fyzickou výměnu baterie elektrického 
vozidla (např. základní dobíjení, příp. 
rychlé dobíjení nebo bezdrátové dobíjení).

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí pomalá 
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 
stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu 
baterie elektrického vozidla.

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí pomalá 
dobíjecí stanice, rychlá dobíjecí stanice, 
stanice pro bezdrátové dobíjení nebo 
zařízení pro fyzickou výměnu baterie 
elektrického vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla bránit ve vývoji a zavádění nových dobíjecích technologií, jako je 
bezdrátové dobíjení.
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Pozměňovací návrh 60
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí pomalá 
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 
stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu 
baterie elektrického vozidla.

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí základní 
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 
stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu 
baterie elektrického vozidla.

Or. de

Odůvodnění

K pokroku z hlediska rychlosti může dojít i u standardního dobíjení. Z tohoto důvodu by 
nemělo být nijak diskriminováno.

Pozměňovací návrh 61
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí pomalá
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 
stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu 
baterie elektrického vozidla.

2) „Dobíjecí stanicí“ se rozumí základní
dobíjecí stanice nebo rychlá dobíjecí 
stanice nebo zařízení pro fyzickou výměnu 
baterie elektrického vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Pomalou dobíjecí stanicí“ se rozumí 
dobíjecí stanice, která umožňuje přímou 
dodávku elektřiny do elektrického vozidla 
o výkonu nejvýše 22 kW.

3) „Základní dobíjecí stanicí“ se rozumí 
dobíjecí stanice, která umožňuje přímou
dodávku elektřiny do elektrického vozidla 
o výkonu nejvýše 22 kW.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Pomalou dobíjecí stanicí“ se rozumí 
dobíjecí stanice, která umožňuje přímou 
dodávku elektřiny do elektrického vozidla 
o výkonu nejvýše 22 kW.

3) „Základní dobíjecí stanicí“ se rozumí 
dobíjecí stanice, která umožňuje přímou 
dodávku elektřiny do elektrického vozidla 
o výkonu nejvýše 3,7 kW.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „Rychlou dobíjecí stanicí“ se rozumí 
dobíjecí stanice, která umožňuje přímou 
dodávku elektřiny do elektrického vozidla 
o výkonu vyšším než 22 kW.

4) „Rychlou dobíjecí stanicí“ se rozumí 
dobíjecí stanice, která umožňuje přímou 
dodávku elektřiny do elektrického vozidla 
o výkonu vyšším než 3,7 kW.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ivo Belet
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „Veřejně přístupnou dobíjecí nebo 
čerpací stanicí“ se rozumí dobíjecí nebo 
čerpací stanice, která uživatelům poskytuje 
nediskriminační přístup.

5) „Veřejně přístupnou dobíjecí nebo 
čerpací stanicí“ se rozumí dobíjecí nebo 
čerpací stanice, která uživatelům poskytuje 
nediskriminační  a v celé EU 
interoperabilní přístup s obecně 
přijímaným platebním systémem.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „Veřejně přístupnou dobíjecí nebo 
čerpací stanicí“ se rozumí dobíjecí nebo 
čerpací stanice, která uživatelům poskytuje 
nediskriminační přístup.

5) „Veřejně přístupnou dobíjecí nebo 
čerpací stanicí“ se rozumí dobíjecí nebo 
čerpací stanice, která uživatelům poskytuje 
nediskriminační přístup a je vybavena 
zařízením, které je v celé EU 
interoperabilní.

Or. de

Odůvodnění

Přeshraniční mobilita vozidel je možná jedině se zařízením, které je v celé EU interoperabilní.

Pozměňovací návrh 67
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „Veřejně přístupnou dobíjecí nebo 
čerpací stanicí“ se rozumí dobíjecí nebo 
čerpací stanice, která uživatelům poskytuje 
nediskriminační přístup.

5) „Veřejně přístupnou dobíjecí nebo 
čerpací stanicí“ se rozumí dobíjecí nebo 
čerpací stanice, která uživatelům poskytuje 
nediskriminační, snadný, otevřený a v celé 
EU interoperabilní přístup a obecně  
přijímaný platební systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „Elektrickým vozidlem“ se rozumí 
vozidlo ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. 
září 2007, kterou se stanoví rámec pro 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla, s maximální konstrukční rychlostí 
vyšší než 25 km/h, vybavené jedním nebo 
více trakčními elektrickými motory, které 
není trvale připojeno do sítě, jakož i jeho 
vysokonapěťové součásti a systémy, které 
jsou galvanicky připojeny k 
vysokonapěťové sběrnici elektrického 
hnacího ústrojí.

6) „Elektrickým vozidlem“ se rozumí 
vozidlo vybavené jedním nebo více 
trakčními elektrickými motory. Podle této 
směrnice jsou elektrickými vozidly 
elektrická vozidla používaná ve veřejné 
dopravě (sdílené automobily, vozidla 
taxislužby, minidodávky, autobusy, 
tramvaje, vlaky apod.), jakož i elektrická 
kola, skútry a motocykly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 70
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření na podporu poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– cílové hodnoty využití alternativních 
paliv;

– cílové hodnoty celkového snížení 
spotřeby energie, zejména ropy a jejích 
derivátů, v odvětví dopravy, snížení 
dopravního přetížení měst a také zavedení 
služeb elektrifikované veřejné dopravy a
využití alternativních paliv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Alejo Vidal-Quadras
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posouzení potřeby čerpacích stanic s 
LNG v přístavech mimo hlavní síť TEN-T, 
které jsou významné pro plavidla, která 
neprovozují dopravu, zejména rybářská 
plavidla;

– posouzení potřeby čerpacích stanic s 
LNG v přístavech mimo hlavní síť TEN-T;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
8, kterými se mění seznam prvků 
stanovených v odstavci 1 a informace 
uvedené v příloze I.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 zaveden minimální
počet dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla, a to alespoň počet uvedený 
v tabulce v příloze II.

1. Členské státy považují ve svém 
politickém rámci počet dobíjecích stanic 
pro elektrická vozidla uvedený v tabulce 
v příloze II za vodítko ohledně počtu, 
kterého se mají snažit dosáhnout 
do 31. prosince 2020.  



AM\1002401CS.doc 33/63 PE516.901v03-00

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 zaveden minimální 
počet dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla, a to alespoň počet uvedený 
v tabulce v příloze II.

1. Členské státy stanoví každé dva roky
minimální počet dobíjecích stanic 
pro elektrická vozidla, který má být 
zaveden a který se vypočítává na základě 
stávajícího vozového parku elektrických 
vozidel a jejich nárůstu, jenž 
se předpovídá na další roky, s cílem 
dosáhnout nejpozději do 31. prosince 
2020 počet uvedený v tabulce v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 zaveden minimální 
počet dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla, a to alespoň počet uvedený 
v tabulce v příloze II.

1. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 zaveden minimální 
počet dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla, a to alespoň počet uvedený 
v tabulce v příloze II. Komise sleduje 
každoroční počet registrací elektrických 
vozidel v EU a do 1. ledna 2017 
přehodnotí počet potřebných dobíjecích 
stanic.

Or. de
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Odůvodnění

Aby byla zajištěna správná rovnováha mezi počtem elektrických vozidel a příslušnou 
infrastrukturou, je nezbytné sledovat každoroční počet registrací elektrických vozidel 
a přehodnotit počet potřebných dobíjecích stanic. 

Pozměňovací návrh 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 zaveden minimální
počet dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla, a to alespoň počet uvedený 
v tabulce v příloze II.

1. Členské státy se snaží zajistit, aby byl 
nejpozději do 31. prosince 2020 zaveden 
určitý počet dobíjecích stanic 
pro elektrická vozidla, včetně veřejně 
přístupných dobíjecích stanic, příp. jejich 
orientační počet uvedený v tabulce 
v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 zaveden minimální 
počet dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla, a to alespoň počet uvedený 
v tabulce v příloze II.

1. Členské státy se snaží zajistit, aby byl 
nejpozději do 31. prosince 2020 zaveden 
minimální počet dobíjecích stanic 
pro elektrická vozidla.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Alespoň 10 % dobíjecích stanic musí 
být veřejně přístupných.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Alespoň 10 % dobíjecích stanic musí být 
veřejně přístupných.

2. Průměrně 10 % dobíjecích stanic, 
zejména v městských oblastech s více než 
100 000 obyvateli, musí být veřejně 
přístupných. Přesný počet bude stanoven 
s ohledem na potřebu veřejné dobíjecí 
infrastruktury v dané oblasti.

Or. de

Odůvodnění

Alternativní paliva by mohlo využívat mnoho občanů, zejména v městských oblastech. Aby 
se zajistila vhodná míra jejich využívání, musí se přesný počet dobíjecích stanic stanovit 
na základě potřeby veřejné dobíjecí infrastruktury.

Pozměňovací návrh 81
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2



PE516.901v03-00 36/63 AM\1002401CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Alespoň 10 % dobíjecích stanic musí být 
veřejně přístupných.

2. Alespoň 90 % dobíjecích stanic musí být 
veřejně přístupných.

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bezdrátové dobíjecí stanice 
pro elektrická vozidla musejí nejpozději 
do 31. prosince 2017 splnit požadavky 
technických specifikací uvedených 
v příloze III bodě 1.3.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla bránit rozvoji a zavádění nových dobíjecích technologií, jako je 
např. bezdrátové dobíjení.

Pozměňovací návrh 83
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomalé dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí do 31. prosince 2015 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 1.1.

Pomalé dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí nejpozději do 31. prosince 
2017 splnit požadavky technických 
specifikací uvedených v příloze III 
bodě 1.1.

Or. de



AM\1002401CS.doc 37/63 PE516.901v03-00

CS

Pozměňovací návrh 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomalé dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí do 31. prosince 2015 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 1.1.

Základní dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí do 31. prosince 2015 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 1.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomalé dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí do 31. prosince 2015 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 1.1.

Pomalé dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí do 31. prosince 2017 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 1.1.

Or. en

Odůvodnění

Aby se řádně přihlédlo k již naplánovaným investicím a k současnému vozovému parku 
elektrických vozidel, je důležité, aby měli výrobci dostatek času na to, aby se přizpůsobili 
společným technickým normám jak v případě pomalých, tak i rychlých dobíjecích stanic.

Pozměňovací návrh 86
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 – bod 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) S cílem minimalizovat složitost dobíjení 
v různých dobíjecích stanicích by měly být 
tyto stanice vybaveny kombinovanou 
zástrčkou pro střídavý i stejnosměrný 
proud (AC/DC).

Or. de

Odůvodnění

Kombinovaný dobíjecí systém pro elektrická vozidla umožňuje standardní i rychlé dobíjení 
za použití zástrčky vozidla a minimalizuje složitost dobíjení.

Pozměňovací návrh 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby bylo vybavení 
pro pomalé a rychlé dobíjecí stanice podle 
přílohy III bodů 1.1 a 1.2 dostupné 
za spravedlivých, přiměřených 
a nediskriminačních podmínek.

Členské státy zajistí, aby bylo vybavení 
pro základní a rychlé dobíjecí stanice 
podle přílohy III bodů 1.1 a 1.2 dostupné 
za spravedlivých, přiměřených 
a nediskriminačních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veškeré veřejně přístupné dobíjecí 
stanice pro elektrická vozidla musí být 
vybavena inteligentními měřicími systémy 
definovanými v čl. 2 bodě 28 směrnice 

6. K dobíjení ve veřejně přístupných 
dobíjecích stanicích pro elektrická vozidla 
je nutné nainstalovat inteligentní 
a transparentní měřicí systémy 
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2012/27/EU a musí splňovat požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice.

definované v čl. 2 bodě 28 směrnice 
2012/27/EU, které by splňovaly požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Aby se umožnily inovace a aby bylo dobíjení pro spotřebitele co nejpohodlnější, je nutné 
na veřejně přístupných dobíjecích stanicích pro elektrická vozidla nainstalovat inteligentní 
a transparentní měřicí systémy. 

Pozměňovací návrh 89
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veškeré veřejně přístupné dobíjecí 
stanice pro elektrická vozidla musí být 
vybavena inteligentními měřicími systémy 
definovanými v čl. 2 bodě 28 směrnice 
2012/27/EU a musí splňovat požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice.

6. Veškeré veřejně přístupné dobíjecí 
stanice pro elektrická vozidla musí být 
samostatně, nebo společně vybavena 
inteligentními měřicími systémy 
definovanými v čl. 2 bodě 28 směrnice 
2012/27/EU a musí splňovat požadavky 
stanovené v čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Na údaje o spotřebě a na měřicí systém 
dobíjecí stanice pro elektrická vozidla 
se vztahuje bod 1 písm. h) a bod 2 poslední 
pododstavec přílohy I směrnice 
2009/72/ES.

7. Na údaje o spotřebě a na měřicí systém 
dobíjecí stanice pro elektrická vozidla 
v soukromých prostorách spotřebitele 
se vztahuje bod 1 písm. h) a bod 2 poslední 
pododstavec přílohy I směrnice 
2009/72/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Pro veřejné dobíjecí stanice možná nejsou zapotřebí podrobná ustanovení týkající se 
fakturace, pokud jsou součástí služeb poskytovaných zákazníkům. 

Pozměňovací návrh 91
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy nesmějí uživatelům 
elektrických vozidel zakázat, aby kupovali 
elektřinu od jakéhokoli dodavatele 
elektřiny, bez ohledu na to, ve kterém 
členském státě je dodavatel zaregistrován. 
Členské státy zajistí, aby spotřebitelé měli 
právo uzavírat smlouvy na dodávky 
elektřiny souběžně s několika dodavateli 
tak, aby bylo možné uzavřít samostatnou 
smlouvu na dodávky elektřiny 
pro elektrické vozidlo.

8. Členské státy nesmějí uživatelům 
elektrických vozidel zakázat, aby kupovali 
elektřinu od jakéhokoli dodavatele 
elektřiny, bez ohledu na to, ve kterém 
členském státě je dodavatel zaregistrován.

Or. ro

Pozměňovací návrh 92
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy nesmějí uživatelům 
elektrických vozidel zakázat, aby kupovali 
elektřinu od jakéhokoli dodavatele 
elektřiny, bez ohledu na to, ve kterém 
členském státě je dodavatel zaregistrován. 
Členské státy zajistí, aby spotřebitelé měli 
právo uzavírat smlouvy na dodávky 
elektřiny souběžně s několika dodavateli 

8. Členské státy nesmějí uživatelům 
elektrických vozidel zakázat, aby kupovali 
elektřinu od jakéhokoli dodavatele 
elektřiny, bez ohledu na to, ve kterém 
členském státě je dodavatel zaregistrován. 
Členské státy zajistí, aby spotřebitelé měli 
právo uzavírat smlouvy na dodávky 
elektřiny souběžně s několika dodavateli 
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tak, aby bylo možné uzavřít samostatnou 
smlouvu na dodávky elektřiny 
pro elektrické vozidlo.

tak, aby bylo možné uzavřít samostatnou 
smlouvu na dodávky elektřiny 
pro elektrické vozidlo. Členské státy 
zajistí, aby uvedené ustanovení nevedlo 
k zavedení samostatných poplatků 
za připojení nebo k požadavku 
na samostatné fyzické připojení 
k elektřině.

Or. en

Odůvodnění

K mobilizaci nových trhů s elektrickými vozidly a k podpoře nezávislých poskytovatelů služeb 
je důležité zajistit, aby neexistovaly regulační překážky, které by bránily samostatnému 
dodávání elektřiny do elektrických vozidel.

Pozměňovací návrh 93
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy zajistí, aby ceny účtované 
na veřejně přístupných dobíjecích stanicích 
byly přiměřené a nezahrnovaly žádné 
sankce nebo odrazující poplatky za dobití 
elektrického vozidla uživatelem, který 
s provozovatelem dobíjecí stanice není 
ve smluvním vztahu.

10. Členské státy zajistí, aby ceny účtované 
na veřejně přístupných dobíjecích stanicích 
byly transparentní a přiměřené. Snížení 
ceny pro uživatele elektrického vozidla, 
který je s provozovatelem dobíjecí stanice 
ve smluvním vztahu, musí být jasně 
uvedeno.

Or. de

Odůvodnění

K zajištění co největšího pohodlí pro spotřebitele je nutné, aby byly informace 
pro spotřebitele jasně viditelné.

Pozměňovací návrh 94
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy zajistí, aby ceny účtované 
na veřejně přístupných dobíjecích stanicích 
byly přiměřené a nezahrnovaly žádné 
sankce nebo odrazující poplatky za dobití 
elektrického vozidla uživatelem, který 
s provozovatelem dobíjecí stanice není 
ve smluvním vztahu.

10. Členské státy zajistí, aby ceny účtované 
na veřejně přístupných dobíjecích stanicích 
byly přiměřené a nezahrnovaly žádné 
sankce nebo odrazující poplatky za dobití 
elektrického vozidla jakýmkoli uživatelem.

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu.

1. Členské státy, které se ve svém 
národním politickém rámci vyslovily 
pro zavádění vodíkových čerpacích stanic, 
jak je stanoveno v článku 3, zajistí, aby 
byl do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe pokud 
možno nejvýše 300 km, usnadňující
provoz vodíkových vozidel na území 
celého státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu.

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu, 
a to za předpokladu, že provozování těchto 
čerpacích stanic lze z ekonomického 
hlediska realizovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu.

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, se pokusí zajistit, 
aby byl nejpozději do 31. prosince 2020 
k dispozici dostatečný počet veřejně 
přístupných čerpacích stanic, který by 
umožnil provoz vodíkových vozidel, 
zejména v rámci vozových parků 
pro vymezené oblasti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu.

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, se pokusí zajistit, 
aby byl do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic, který by umožnil
dostatečný provoz vodíkových vozidel, 
zejména v městských oblastech.

Or. de

Odůvodnění

Existuje značný potenciál používání alternativních paliv především v městských oblastech. 

Pozměňovací návrh 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu.

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, se pokusí zajistit, 
aby byl nejpozději do 31. prosince 2020
k dispozici dostatečný počet veřejně 
přístupných čerpacích stanic potřebný 
k tomu, aby by umožněn provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na území celého státu.

1. Členské státy, na jejichž území ke dni 
vstupu této směrnice v platnost již existují 
vodíkové čerpací stanice, zajistí, aby byl 
nejpozději do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 300 km, umožňující provoz 
vodíkových vozidel na pevninském území.

Or. en

Odůvodnění

Pro členské státy, které mají jako svou součást ostrovy, může být tento požadavek týkající se 
vzdálenosti obtížné a zbytečné plnit. Mělo by se proto upřesnit, že se jedná o pevninské území.

Pozměňovací návrh 101
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy spolupracují s cílem 
zajistit, aby autobusy a těžká nákladní 
vozidla na vodíkový pohon, na zkapalněný 
zemní plyn (LNG) nebo na moderní 
biopaliva byly schopny používat celou 
hlavní silniční síť TEN-T.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy se pokusí zajistit, aby 
veřejně přístupné čerpací stanice 
na vodík, zkapalnělý zemní plyn (LNG) 
a moderní biopaliva byly zajištěny 
i pro námořní a vnitrozemskou vodní 
dopravu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Markus Pieper

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 a
Dodávky zkapalněného plynu pro dopravu
1. Členské státy zajistí, aby byl nejpozději 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe
nejvýše 150 km, umožňující provoz vozidel 
na LPG na celém území státu. Ve státech, 
kde je LPG již zaveden, by se mělo 
usilovat o to, aby byl jeho prodej zajištěn 
na všech dálničních čerpacích stanicích.

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly 
do 31. prosince 2020 ve všech námořních 
přístavech hlavní sítě transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) k dispozici veřejně 
přístupné čerpací stanice s LNG pro 
námořní a vnitrozemskou vodní dopravu.

1. Členské státy se pokusí zajistit, aby byly 
ve všech námořních a vnitrozemských 
přístavech hlavní sítě transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) k dispozici veřejně 
přístupné čerpací stanice s LNG, vodíkem 
nebo moderním biopalivem pro námořní 
a vnitrozemskou vodní dopravu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byly 
do 31. prosince 2025 ve všech 
vnitrozemských přístavech hlavní sítě 
TEN-T k dispozici veřejně přístupné 
čerpací stanice s LNG pro vnitrozemskou 
vodní dopravu.

vypouští se 

Or. fr

Odůvodnění

Doporučení ohledně čerpacích stanic pro vnitrozemské přístavy jsou nyní začleněna 
do odstavce 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 106
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy spolupracují s cílem 
zajistit, aby těžká nákladní motorová 
vozidla na LNG mohla jezdit na všech 
pozemních komunikacích hlavní sítě TEN-
T. Za tímto účelem musí být 
do 31. prosince 2020 zřízeny veřejně 
přístupné čerpací stanice s LNG vzdálené 
od sebe nejvýše 400 km.

3. Členské státy spolupracují s cílem 
zajistit, aby těžká nákladní motorová 
vozidla na LNG, vodík nebo moderní 
biopaliva mohla jezdit na všech pozemních 
komunikacích hlavní sítě TEN-T.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy spolupracují s cílem 
zajistit, aby těžká nákladní motorová 
vozidla na LNG mohla jezdit na všech 
pozemních komunikacích hlavní sítě TEN-
T. Za tímto účelem musí být 
do 31. prosince 2020 zřízeny veřejně 
přístupné čerpací stanice s LNG vzdálené 
od sebe nejvýše 400 km.

3. Členské státy spolupracují s cílem 
zajistit, aby těžká nákladní motorová 
vozidla na LNG mohla jezdit na všech 
pozemních komunikacích hlavní sítě. 
Za tímto účelem musí být do 31. prosince 
2020 zřízeny veřejně přístupné čerpací 
stanice s LNG vzdálené od sebe nejvýše 
400 km.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré čerpací stanice s LNG 
pro námořní a vnitrozemskou vodní 
dopravu musí do 31. prosince 2015 splnit 

4. Veškeré čerpací stanice s LNG 
pro námořní a vnitrozemskou vodní 
dopravu a také nezbytná doprovodná 
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požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 3.1.

zařízení (jako zásobníky, pontony apod.) 
musí nejpozději do 31. prosince 2015 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 3.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 150 km, umožňující provoz 
vozidel na CNG v celé Unii.

6. Členské státy se pokusí zajistit, aby byly 
nejpozději do 31. prosince 2020 k dispozici 
veřejně přístupné čerpací stanice 
umožňující provoz vozidel na CNG.

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 150 km, umožňující provoz 
vozidel na CNG v celé Unii.

6. Členské státy zajistí, aby byl 
do 31. prosince 2020 k dispozici 
dostatečný počet veřejně přístupných 
čerpacích stanic vzdálených od sebe 
nejvýše 150 km, umožňující provoz 
vozidel na CNG v celé Unii, 
za předpokladu, že provozování těchto 
čerpacích stanic lze z ekonomického 
hlediska realizovat.

Or. de
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Pozměňovací návrh 111
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčena směrnice 2009/30/ES, 
zajistí členské státy, aby byly k dispozici 
relevantní, jasné a jednoduché informace 
o kompatibilitě veškerých paliv a vozidel 
na trhu:

1. Aniž je dotčena směrnice 2009/30/ES, 
zajistí členské státy, aby byly k dispozici 
relevantní, jasné a jednoduché informace 
o specifikacích a kompatibilitě veškerých 
paliv a vozidel na trhu:

Or. de

Odůvodnění

Přesné pochopení všech informací o alternativních palivech má zásadní význam pro to, aby si 
zákazníci mohli vytvořit úsudek, a podpoří také přijímání elektrických vozidel.

Pozměňovací návrh 112
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na vozidle. Tento požadavek se vztahuje 
na veškerá nová vozidla prodaná na území 
členských států od [data provedení této 
směrnice] a na veškerá ostatní vozidla 
zaregistrovaná na území členských států 
od data první technické kontroly vozidla 
po [datu provedení této směrnice].

c) na vozidle. Tento požadavek se vztahuje 
na veškerá nová vozidla prodaná na území 
členských států od [dvou let od data 
provedení této směrnice] a na veškerá 
ostatní vozidla zaregistrovaná na území 
členských států od data první technické 
kontroly vozidla po [dvou letech od data
provedení této směrnice].

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Bernd Lange
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na vozidle. Tento požadavek se vztahuje 
na veškerá nová vozidla prodaná na území 
členských států od [data provedení této 
směrnice] a na veškerá ostatní vozidla 
zaregistrovaná na území členských států 
od data první technické kontroly 
vozidla po [datu provedení této směrnice].

c) na vozidle. Tento požadavek se vztahuje 
na veškerá nová vozidla prodaná na území 
členských států od [data provedení této 
směrnice] a na veškerá ostatní vozidla 
zaregistrovaná na území členských států 
od data další technické kontroly vozidla 
po [datu provedení této směrnice].

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Po provedení této směrnice 
v předpisech členských států a aniž jsou 
dotčeny příslušné právní předpisy EU, 
Komise předloží návrh, podle něhož by 
dodavatelé paliva museli normalizovat 
barvy používané u hadic a trysek pro výdej 
paliva na čerpacích stanicích na celém 
území EU.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení stejných barev pro výdej paliva v celé EU zlepší informovanost zákazníků a jejich 
znalosti týkající se různých dostupných paliv.

Pozměňovací návrh 115
Werner Langen
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí akty 
definující specifické umístění informací 
o kompatibilitě na vozidle a jejich grafické 
vyjádření, aby zajistila jejich harmonizaci 
v celé Unii. Pokud nejsou systémy norem 
EN zahrnující normy pro označování paliv 
k dispozici nebo nejsou vhodné 
pro dosažení cílů směrnice, může Komise 
přijmout prováděcí akty stanovující 
parametry označování paliv zavedených 
na trhu Unie, která podle posouzení 
Komise dosáhla 1 % celkového objemu 
prodejů ve více než jednom členském státě.

4. Pokud nejsou systémy norem EN 
zahrnující normy pro označování paliv 
k dispozici nebo nejsou vhodné 
pro dosažení cílů směrnice, může Komise 
přijmout prováděcí akty stanovující 
parametry označování paliv zavedených 
na trhu Unie, která podle posouzení 
Komise dosáhla 1 % celkového objemu 
prodejů ve více než jednom členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci nesmí být svěřena Komisi.

Or. nl

Pozměňovací návrh 117
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v článcích 2. Přenesená pravomoc uvedená v článcích 
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3, 4, 5 a 6 je Komisi svěřena na dobu 
neurčitou.

3, 4, 5 a 6 je Komisi svěřena na dobu 5 let 
od [OPOCE, prosím uveďte datum vstupu 
této směrnice v platnost]. Komise 
vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto pětiletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého daného 
období, počínaje dnem vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. ro

Pozměňovací návrh 118
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená 
v článcích 3, 4, 5 a 6 je Komisi svěřena 
na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci nesmí být svěřena Komisi.

Or. nl

Pozměňovací návrh 119
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v článcích 
3, 4, 5 a 6 je Komisi svěřena na dobu 
neurčitou.

2. Přenesená pravomoc uvedená v článcích 
4, 5 a 6 je Komisi svěřena na dobu 
neurčitou.

Or. de
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Pozměňovací návrh 120
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v článcích 3,
4, 5 a 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti žádných již platných 
aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 
5 a 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti žádných již platných 
aktů v přenesené pravomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 3, 4, 5 a 6 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
a Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 4, 5 a 6 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
a Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Alejo Vidal-Quadras



AM\1002401CS.doc 55/63 PE516.901v03-00

CS

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. l – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační rámec sestává z opatření 
na podporu vytváření infrastruktury 
pro alternativní paliva, mezi něž patří 
stavební povolení, povolení na parkovací 
místa, certifikace environmentálního 
profilu podniků, koncese na čerpací 
stanice.

Regulační rámec sestává z opatření 
na podporu vytváření infrastruktury 
pro alternativní paliva, mezi něž patří 
stavební povolení, povolení na parkovací 
místa, certifikace environmentálního 
profilu podniků, koncese na čerpací 
stanice. Aby bylo zajištěno, že žádost 
dodavatele, který hodlá dodávat 
alternativní paliva, bude schválena do tří 
měsíců od podání, měl by regulační rámec 
obsahovat podrobnosti o příslušných 
technických a správních postupech, 
personálu, metodice a právních 
předpisech, aby nedocházelo 
k byrokratickým a legislativním 
prodlevám.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1– bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření obsahují alespoň tyto prvky: Tato opatření si za vodítko vezmou tyto 
prvky:

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora zavádění a výroby vypouští se
Veřejné finanční prostředky každoročně 
přidělované na zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva, rozlišené podle 
druhu paliva a dopravy (silniční, 
železniční, vodní a letecká).
Veřejné finanční prostředky každoročně 
přidělované na podporu výrobních závodů 
pro technologie alternativních paliv, 
rozlišené podle druhu paliva a dopravy.

Or. fr

Odůvodnění

Veřejné financování ze strany členských států nemohou diktovat rámcové ekonomické 
podmínky daného státu.

Pozměňovací návrh 125
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod 5 – odrážka 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vnitrostátní cíle na rok 2020 ohledně 
zavedení alternativních paliv v různých 
druzích dopravy (silniční, železniční, vodní 
a letecká) a příslušné infrastruktury;

– vnitrostátní hodnoty, které je nutné 
se snažit dosáhnout do roku 2020, 
v případě zavedení alternativních paliv 
v různých druzích dopravy (silniční, 
železniční, vodní a letecké) a příslušné 
infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod 5 – odrážka 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vnitrostátní cíle na rok 2020 ohledně 
zavedení alternativních paliv v různých 
druzích dopravy (silniční, železniční, vodní 
a letecká) a příslušné infrastruktury;

– vnitrostátní cíle na rok 2020 ohledně 
celkového omezení spotřeby energie 
a ropy a jejích derivátů v odvětví dopravy, 
snížení dopravního přetížení měst 
a zavedení služeb elektrifikované veřejné 
dopravy a alternativních paliv v různých 
druzích dopravy (silniční, železniční, vodní 
a letecké) a příslušné infrastruktury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1 – bod 5 – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vnitrostátní cíle stanovené na každý rok 
ohledně zavedení alternativních paliv 
v různých druzích dopravy a příslušné 
infrastruktury za účelem dosažení 
vnitrostátních cílů na rok 2020.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Návrh směrnice
Příloha 1 – nadpis tabulky 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální počet dobíjecích stanic 
pro elektrická vozidla v každém členském 
státě

Orientační počet dobíjecích stanic 
pro elektrická vozidla v každém členském 
státě

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Příloha 2 – nadpis tabulky 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální počet dobíjecích stanic 
pro elektrická vozidla v každém členském 
státě

Orientační minimální počet dobíjecích 
stanic pro elektrická vozidla v každém 
členském státě

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Příloha 2 – tabulka – sloupec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet veřejně přístupných dobíjecích stanic 
(v tisících)

Počet veřejně přístupných dobíjecích stanic 
(v tisících)

21 187
7 62
13 116
5 47
150 1353
1 11



AM\1002401CS.doc 59/63 PE516.901v03-00

CS

2 20
13 115
82 742
97 872
125 1130
2 18
2 15
4 37
1 13
7 61
1 9
32 289
12 104
46 414
12 111
10 91
3 23
4 32
7 64
14 131
122 1099
4 34

Or. ro

Pozměňovací návrh 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 1 – bod 1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Pomalé elektrické dobíjecí stanice 
pro motorová vozidla

1.1. Základní elektrické dobíjecí stanice 
pro motorová vozidla

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomalé dobíjecí stanice na střídavý proud 
pro elektrická vozidla musí být pro účely 
interoperability vybaveny konektory typu 
2, jak je popsáno v normě EN62196-
2:2012.

Základní dobíjecí stanice na střídavý proud 
pro elektrická vozidla musí být pro účely 
interoperability vybaveny zásuvkou typu 2, 
jak je popsáno v normě EN62196-2:2012 
a jejích příslušných aktualizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomalé dobíjecí stanice na střídavý proud 
pro elektrická vozidla musí být pro účely 
interoperability vybaveny konektory typu 
2, jak je popsáno v normě EN62196-
2:2012.

Základní dobíjecí stanice na střídavý proud 
pro elektrická vozidla musí být pro účely 
interoperability vybaveny konektory typu 
2, jak je popsáno v normě EN62196-
2:2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. l a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomalé dobíjecí stanice na střídavý proud 
pro elektrická vozidla jsou v zájmu 
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interoperability vybaveny základními 
přístroji pro bezdrátový přenos energie, 
jak je popsáno v normě IEC/TS 61980-3, 
jež má být přijata do roku 2014.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla bránit rozvoji a zavádění nových dobíjecích technologií, jako je 
např. bezdrátové dobíjení.

Pozměňovací návrh 136
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 1 – bod 1.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Rychlé elektrické dobíjecí stanice 
pro motorová vozidla

1.2. Rychlé elektrické dobíjecí stanice 
pro motorová vozidla nad 22 kW

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rychlé dobíjecí stanice na střídavý proud 
pro elektrická vozidla musí být pro účely 
interoperability vybaveny konektory typu 
2, jak je popsáno v normě EN62196-
2:2012.

Rychlé dobíjecí stanice na střídavý proud 
pro vozidla musí být pro účely 
interoperability vybaveny pomocí 
připojeného kabelu konektorem typu 2, 
jak je popsáno v normě EN62196-2:2012 
a jejích příslušných aktualizacích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rychlé dobíjecí stanice na stejnosměrný 
proud pro elektrická vozidla musí být 
pro účely interoperability vybaveny 
konektory typu „combo 2“, jak je popsáno 
v příslušné normě EN, která má být přijata 
do roku 2014.

Rychlé dobíjecí stanice na stejnosměrný 
proud pro elektrická vozidla musí být 
pro účely interoperability vybaveny 
konektory, které odpovídají více normám 
a poskytují jak připojení „CHAdeMO“, 
tak i připojení typu „combo 2“, jak je 
popsáno v příslušné normě EN, která má 
být přijata do roku 2014.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby budoucí normy byly technicky neutrální a aby odpovídaly rozvoji trhu, tj. aby 
byly v souladu s elektrickými vozidly, která se v EU vyrábějí a používají.

Pozměňovací návrh 139
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Příloha 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čerpací stanice s LNG pro plavidla musí 
splňovat požadavky příslušných norem EN, 
které mají být přijaty do roku 2014.

Čerpací stanice s LNG pro plavidla musí 
splňovat požadavky příslušných norem EN, 
které mají být v souladu s příslušnými 
nařízeními a normami IMO a ISO přijaty 
do roku 2014. Členské státy musejí svou 
činnost koordinovat za účelem společné 
podpory co nejpohotovějšího vytvoření 
těchto norem ze strany IMO a ISO.

Or. en
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