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Pozmeňujúci návrh 16
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
zemný plyn a skvapalnený ropný plyn 
(LPG) určené ako hlavné alternatívne 
palivá s potenciálom dlhodobej náhrady 
ropy a dekarbonizácie.

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
zemný plyn a skvapalnený ropný plyn 
(LPG) určené ako hlavné alternatívne 
palivá s potenciálom náhrady ropy.
Dekarbonizácia v sektore dopravy si však 
vyžaduje dodatočné opatrenia a stratégie 
ďaleko presahujúce podporovanie 
náhradných palív, ako aj začlenenie 
celkového znižovania spotreby energie
a zavádzanie príslušných noriem emisií 
CO2 vo vozidlách pre všetky druhy 
dopravy, spolu s normami energetickej 
účinnosti pre všetky druhy pohonu, rozvoj 
verejnej a hromadnej dopravy šetrnej 
k životnému prostrediu alebo prísne 
uplatňovanie zásady „používateľ platí“
a „znečisťovateľ platí“.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Markus Pieper

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
zemný plyn a skvapalnený ropný plyn 

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
zemný plyn, skvapalnený zemný plyn 
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(LPG) určené ako hlavné alternatívne 
palivá s potenciálom dlhodobej náhrady 
ropy a dekarbonizácie.

(LNG) a skvapalnený ropný plyn (LPG) 
určené ako hlavné alternatívne palivá
s potenciálom dlhodobej náhrady ropy
a dekarbonizácie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov13, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
zemný plyn a skvapalnený ropný plyn 
(LPG) určené ako hlavné alternatívne 
palivá s potenciálom dlhodobej náhrady 
ropy a dekarbonizácie.

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov13, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
parafinické palivá, zemný plyn
a skvapalnený ropný plyn (LPG) určené 
ako hlavné alternatívne palivá
s potenciálom dlhodobej náhrady ropy
a dekarbonizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
zemný plyn a skvapalnený ropný plyn 
(LPG) určené ako hlavné alternatívne 
palivá s potenciálom dlhodobej náhrady 
ropy a dekarbonizácie.

(4) Na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami a národnými 
odborníkmi, ako aj odborných posudkov, 
boli elektrická energia, vodík, biopalivá, 
zemný plyn (prípadne bridlicový plyn)
a skvapalnený ropný plyn (LPG) určené 
ako hlavné alternatívne palivá
s potenciálom dlhodobej náhrady ropy
a dekarbonizácie.
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 20
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V správe skupiny na vysokej úrovni 
CARS 21 zo 6. júna 2012 sa uvádza, že 
nedostatok harmonizovanej infraštruktúry 
pre alternatívne palivá v celej Únii brzdí 
uvádzanie vozidiel na trh, ktoré používajú 
alternatívne palivá, a bráni ich prínosom 
pre životné prostredie. V oznámení 
Komisie CARS 2020: Akčný plán pre 
konkurencieschopný a udržateľný 
automobilový priemysel v Európe sa 
preberajú hlavné odporúčania zo správy 
skupiny na vysokej úrovni CARS 21
a predkladá akčný plán vychádzajúci
z týchto odporúčaní. Táto smernica
o infraštruktúre pre alternatívne palivá je 
jedným z kľúčových opatrení vyhlásených 
Komisiou.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 21
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Malo by sa zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu z dôvodu 
nekoordinovaného zavádzania 
alternatívnych palív na trh. Koordinované 
politické rámce všetkých členských štátov 

(6) Malo by sa zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu z dôvodu 
nekoordinovaného zavádzania 
alternatívnych palív na trh. Koordinované 
politické rámce všetkých členských štátov 
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by preto mali zaisťovať dlhodobú 
bezpečnosť potrebnú pre súkromné
a verejné investície do technológie vozidiel
a palív a budovanie infraštruktúry. 
Členské štáty by mali preto vytvoriť 
národné politické rámce a stanoviť v nich 
ciele, zámery a podporné opatrenia na 
rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 
vrátane nevyhnutnej infraštruktúry, ktorá 
sa musí zaviesť. Členské štáty by mali 
spolupracovať s ostatnými susednými 
členskými štátmi prostredníctvom 
konzultácií alebo spoločných politických 
rámcov na úrovni regiónov alebo 
makroregiónov najmä tam, kde sa vyžaduje 
kontinuita cezhraničného pokrytia 
infraštruktúrou pre alternatívne palivá 
alebo výstavba novej infraštruktúry
v blízkosti štátnych hraníc. Koordináciu 
týchto národných politických rámcov a ich 
súdržnosť na úrovni EÚ by mala 
zabezpečiť Komisia na základe ich 
pravidelného hodnotenia.

by mali sledovať dvojitý cieľ, a to ukončiť 
závislosť od ropy v sektore dopravy
a dosiahnuť zníženie emisií skleníkových 
plynov v sektore dopravy o 60 % do roku 
2050. Členské štáty by mali preto vytvoriť 
národné politické rámce a stanoviť v nich 
ciele týkajúce sa celkového znižovania 
spotreby energie, najmä spotreby ropy
a jej derivátov v sektore dopravy, ako aj 
zavádzania elektrifikovaných služieb 
verejnej dopravy a rozvoja trhu
s alternatívnymi palivami vrátane 
nevyhnutnej infraštruktúry, ktorá sa musí 
zaviesť. Členské štáty by mali 
spolupracovať s ostatnými susednými 
členskými štátmi prostredníctvom 
konzultácií alebo spoločných politických 
rámcov na úrovni regiónov alebo 
makroregiónov najmä tam, kde sa vyžaduje 
kontinuita cezhraničného pokrytia 
infraštruktúrou pre alternatívne palivá 
alebo výstavba novej infraštruktúry
v blízkosti štátnych hraníc. Koordináciu 
týchto národných politických rámcov a ich 
súdržnosť na úrovni EÚ by mala 
zabezpečiť Komisia na základe ich 
pravidelného hodnotenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Malo by sa zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu z dôvodu 
nekoordinovaného zavádzania 
alternatívnych palív na trh. Koordinované 
politické rámce všetkých členských štátov 
by preto mali zaisťovať dlhodobú 
bezpečnosť potrebnú pre súkromné
a verejné investície do technológie vozidiel

(6) Malo by sa zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu z dôvodu 
nekoordinovaného zavádzania 
alternatívnych palív na trh. Koordinované 
politické rámce všetkých členských štátov 
by preto mali zaisťovať dlhodobú 
bezpečnosť potrebnú pre súkromné
a verejné investície do technológie vozidiel
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a palív a budovanie infraštruktúry. Členské 
štáty by mali preto vytvoriť národné 
politické rámce a stanoviť v nich ciele, 
zámery a podporné opatrenia na rozvoj 
trhu s alternatívnymi palivami vrátane 
nevyhnutnej infraštruktúry, ktorá sa musí 
zaviesť. Členské štáty by mali 
spolupracovať s ostatnými susednými 
členskými štátmi prostredníctvom 
konzultácií alebo spoločných politických 
rámcov na úrovni regiónov alebo 
makroregiónov najmä tam, kde sa vyžaduje 
kontinuita cezhraničného pokrytia 
infraštruktúrou pre alternatívne palivá 
alebo výstavba novej infraštruktúry
v blízkosti štátnych hraníc. Koordináciu 
týchto národných politických rámcov a ich 
súdržnosť na úrovni EÚ by mala 
zabezpečiť Komisia na základe ich 
pravidelného hodnotenia.

a palív a budovanie infraštruktúry. Členské 
štáty by mali preto vytvoriť národné 
politické rámce a stanoviť v nich ciele, 
zámery a podporné opatrenia na rozvoj 
trhu s alternatívnymi palivami vrátane 
nevyhnutnej infraštruktúry, ktorá sa musí 
zaviesť. Členské štáty by mali 
spolupracovať s ostatnými susednými 
členskými štátmi prostredníctvom 
konzultácií alebo spoločných politických 
rámcov na úrovni regiónov alebo 
makroregiónov najmä tam, kde sa vyžaduje 
kontinuita cezhraničného pokrytia 
infraštruktúrou pre alternatívne palivá 
alebo výstavba novej infraštruktúry
v blízkosti štátnych hraníc. Koordináciu 
týchto národných politických rámcov a ich 
súdržnosť na úrovni EÚ by mala 
zabezpečiť Komisia na základe ich 
pravidelného hodnotenia. Komisia by mala 
preskúmať všetky prostriedky a zdroje
s cieľom podporovať infraštruktúru 
alternatívnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Maria Da Graça Carvalho

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Malo by sa zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu z dôvodu 
nekoordinovaného zavádzania 
alternatívnych palív na trh. Koordinované 
politické rámce všetkých členských štátov 
by preto mali zaisťovať dlhodobú 
bezpečnosť potrebnú pre súkromné
a verejné investície do technológie vozidiel
a palív a budovanie infraštruktúry. Členské 
štáty by mali preto vytvoriť národné 
politické rámce a stanoviť v nich ciele, 
zámery a podporné opatrenia na rozvoj 

(6) Malo by sa zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu z dôvodu 
nekoordinovaného zavádzania 
alternatívnych palív na trh. Koordinované 
politické rámce všetkých členských štátov 
by preto mali zaisťovať dlhodobú 
bezpečnosť potrebnú pre súkromné
a verejné investície do technológie vozidiel
a palív a budovanie infraštruktúry. 
V nariadení sa musia zabezpečiť správne 
stimuly, a to konkrétne podporovaním 
konvergencie rámcov. Členské štáty by 
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trhu s alternatívnymi palivami vrátane 
nevyhnutnej infraštruktúry, ktorá sa musí 
zaviesť. Členské štáty by mali 
spolupracovať s ostatnými susednými 
členskými štátmi prostredníctvom 
konzultácií alebo spoločných politických 
rámcov na úrovni regiónov alebo 
makroregiónov najmä tam, kde sa vyžaduje 
kontinuita cezhraničného pokrytia 
infraštruktúrou pre alternatívne palivá 
alebo výstavba novej infraštruktúry
v blízkosti štátnych hraníc. Koordináciu 
týchto národných politických rámcov a ich 
súdržnosť na úrovni EÚ by mala 
zabezpečiť Komisia na základe ich 
pravidelného hodnotenia.

mali preto vytvoriť národné politické 
rámce a stanoviť v nich ciele, zámery
a podporné opatrenia na rozvoj trhu
s alternatívnymi palivami vrátane 
nevyhnutnej infraštruktúry, ktorá sa musí 
zaviesť. Členské štáty by mali 
spolupracovať s ostatnými susednými 
členskými štátmi prostredníctvom 
konzultácií alebo spoločných politických 
rámcov na úrovni regiónov alebo 
makroregiónov najmä tam, kde sa vyžaduje 
kontinuita cezhraničného pokrytia 
infraštruktúrou pre alternatívne palivá 
alebo výstavba novej infraštruktúry
v blízkosti štátnych hraníc. Koordináciu 
týchto národných politických rámcov a ich 
súdržnosť na úrovni EÚ by mala 
zabezpečiť Komisia na základe ich 
pravidelného hodnotenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Len palivá zaradené do národných 
politických rámcov by mali byť oprávnené 
na podporné opatrenia Únie
a vnútroštátne podporné opatrenia pre 
infraštruktúru alternatívnych palív, aby sa 
podpora z verejných zdrojov zamerala na 
koordinovaný rozvoj vnútorného trhu 
smerujúci k mobilite na úrovni celej Únie
s využitím vozidiel a plavidiel s pohonom 
na alternatívne palivá.

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 25
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Opatrenia na podporu infraštruktúry pre 
alternatívne palivá sa musia realizovať
v súlade s predpismi o štátnej pomoci 
stanovenými v ZFEÚ.

(8) Opatrenia na podporu alternatívnych 
palív a súvisiacej infraštruktúry sa musia 
realizovať v súlade s predpismi o štátnej 
pomoci stanovenými v ZFEÚ. Priame 
alebo nepriame financovanie Úniou alebo 
členskými štátmi sa nepovoľuje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Biopalivá sú palivá vyrábané z biomasy
podľa vymedzenia v smernici 2009/28/ES. 
Biopalivá sú momentálne 
najvýznamnejším druhom alternatívnych 
palív a ich podiel v doprave EÚ dosahuje 
4,4 %. Môžu prispieť k výraznému 
zníženiu celkových emisií CO2, ak sa 
vyrábajú udržateľným spôsobom a ak 
nepriamo nevedú k zmene využívania 
pôdy. Sú schopné poskytovať ekologickú 
energiu pre všetky druhy dopravy. Ich 
používanie však môžu obmedzovať 
nedostatočné zásobovanie a pochybnosti
o ich udržateľnosti.

(9) Biopalivá sú palivá vyrábané
z biomasy. Biopalivá sú momentálne 
najvýznamnejším druhom alternatívnych 
palív a ich podiel v doprave EÚ dosahuje 
4,4 %.

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 27
Maria Da Graça Carvalho

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Chýbajúci harmonizovaný rozvoj
infraštruktúry pre alternatívne palivá
v celej Únii zamedzuje rozvoju úspor
z rozsahu na strane ponuky a mobilite na 
úrovni celej EÚ na strane dopytu. Musia sa 
vybudovať nové siete infraštruktúry, a to 
najmä pre elektrickú energiu, vodík
a zemný plyn (LNG a CNG).

(10) Chýbajúci harmonizovaný rozvoj 
infraštruktúry pre alternatívne palivá
v celej Únii zamedzuje rozvoju úspor
z rozsahu na strane ponuky a mobilite na 
úrovni celej EÚ na strane dopytu. Musia sa 
vybudovať nové siete infraštruktúry, a to 
najmä pre elektrickú energiu, vodík
a zemný plyn (LNG a CNG). Pripomína 
význam technologického rozvoja, 
demonštračných činností a infraštruktúry, 
najmä v oblasti vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Markus Pieper

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Chýbajúci harmonizovaný rozvoj 
infraštruktúry pre alternatívne palivá
v celej Únii zamedzuje rozvoju úspor
z rozsahu na strane ponuky a mobilite na 
úrovni celej EÚ na strane dopytu. Musia sa 
vybudovať nové siete infraštruktúry, a to 
najmä pre elektrickú energiu, vodík
a zemný plyn (LNG a CNG).

(10) Chýbajúci harmonizovaný rozvoj 
infraštruktúry pre alternatívne palivá
v celej Únii zamedzuje rozvoju úspor
z rozsahu na strane ponuky a mobilite na 
úrovni celej EÚ na strane dopytu. Musia sa 
vybudovať nové siete infraštruktúry, a to 
najmä pre elektrickú energiu, vodík, zemný 
plyn (LNG a CNG) a skvapalnený ropný 
plyn (LPG).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby ich počet bol minimálne 
dvojnásobný ako počet vozidiel, aby 10 %
z nich bolo verejne prístupných a aby sa 
koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam 
na spoločných parkoviskách, ako 
napríklad pri bytových domoch a 
v kancelárskych a obchodných budovách. 
Verejné orgány by mali stanoviť predpisy 
na podporu občanov, aby sa zabezpečilo, 
že stavebníci a správcovia budov budú 
poskytovať vhodnú infraštruktúru
s dostatočným počtom nabíjacích miest 
pre elektrické vozidlá.

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Inštalácia nabíjacích 
miest pre elektrické vozidlá patrí do 
národnej politiky členských štátov. 1

__________________
1 V súlade so zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 ZEÚ.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 30
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby ich počet bol minimálne 
dvojnásobný ako počet vozidiel, aby 10 %
z nich bolo verejne prístupných a aby sa 
koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 
vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

(11) Elektrická energia vyrábaná
z obnoviteľných zdrojov je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty sa snažia
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá, najmä vozidlá 
používané v hromadnej doprave (autá 
používané na spoločné jazdenie, taxíky, 
veľkopriestorové osobné automobily, 
autobusy, električky, vlaky atď.), ako aj 
elektrické bicykle, skútre a motocykle
budovali s dostatočným pokrytím, aby 
10 % z nich bolo verejne prístupných a aby 
sa koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 
vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
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zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby ich počet bol minimálne 
dvojnásobný ako počet vozidiel, aby 10 %
z nich bolo verejne prístupných a aby sa 
koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 
vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty sa snažia 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby boli čiastočne verejne 
prístupné pri zohľadnení geografického
a sociálno-ekonomického hľadiska a aby 
sa koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 
vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby ich počet bol minimálne 
dvojnásobný ako počet vozidiel, aby 10 %
z nich bolo verejne prístupných a aby sa 

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby primeraný počet z nich bol 
verejne prístupný a aby sa koncentrovali 
hlavne v mestských aglomeráciách. 
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koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 
vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

Súkromní vlastníci elektrických vozidiel sú 
do veľkej miery závislí od prístupu
k nabíjacím miestam na spoločných 
parkoviskách, ako napríklad pri bytových 
domoch a v kancelárskych a obchodných 
budovách. Verejné orgány by mali stanoviť 
predpisy na podporu občanov, aby sa 
zabezpečilo, že stavebníci a správcovia 
budov budú poskytovať vhodnú 
infraštruktúru s dostatočným počtom 
nabíjacích miest pre elektrické vozidlá.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33
Markus Pieper

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby ich počet bol minimálne 
dvojnásobný ako počet vozidiel, aby 10 %
z nich bolo verejne prístupných a aby sa 
koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím – jedno zo štyroch elektrických 
vozidiel –, aby 10 % z nich bolo verejne 
prístupných a aby sa koncentrovali hlavne
v mestských aglomeráciách. Súkromní 
vlastníci elektrických vozidiel sú do veľkej 
miery závislí od prístupu k nabíjacím 
miestam na spoločných parkoviskách, ako 
napríklad pri bytových domoch
a v kancelárskych a obchodných budovách. 
Verejné orgány by mali stanoviť predpisy 
na podporu občanov, aby sa zabezpečilo, 
že stavebníci a správcovia budov budú 
poskytovať vhodnú infraštruktúru
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vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

s dostatočným počtom nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby ich počet bol minimálne 
dvojnásobný ako počet vozidiel, aby 10 %
z nich bolo verejne prístupných a aby sa 
koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 
vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

(11) Elektrická energia vyrábaná
z obnoviteľných zdrojov je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby 10 % z nich bolo verejne 
prístupných a aby sa koncentrovali hlavne
v mestských aglomeráciách. Súkromní 
vlastníci elektrických vozidiel sú do veľkej 
miery závislí od prístupu k nabíjacím 
miestam na spoločných parkoviskách, ako 
napríklad pri bytových domoch
a v kancelárskych a obchodných budovách. 
Verejné orgány by mali stanoviť predpisy 
na podporu občanov, aby sa zabezpečilo, 
že stavebníci a správcovia budov budú 
poskytovať vhodnú infraštruktúru
s dostatočným počtom nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Fiona Hall
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Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo mimoriadne atraktívne pre 
zavádzanie elektrických vozidiel
a elektrických dvojkolesových vozidiel
v mestských aglomeráciách, ktorá môže 
prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia
a zníženiu hluku. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa nabíjacie miesta pre 
elektrické vozidlá budovali s dostatočným 
pokrytím, aby ich počet bol minimálne 
dvojnásobný ako počet vozidiel, aby 10 %
z nich bolo verejne prístupných a aby sa 
koncentrovali hlavne v mestských 
aglomeráciách. Súkromní vlastníci 
elektrických vozidiel sú do veľkej miery 
závislí od prístupu k nabíjacím miestam na 
spoločných parkoviskách, ako napríklad pri 
bytových domoch a v kancelárskych
a obchodných budovách. Verejné orgány 
by mali stanoviť predpisy na podporu 
občanov, aby sa zabezpečilo, že stavebníci
a správcovia budov budú poskytovať 
vhodnú infraštruktúru s dostatočným 
počtom nabíjacích miest pre elektrické 
vozidlá.

(11) Elektrická energia je ekologické 
palivo v mieste použitia, ktoré je 
mimoriadne atraktívne pre zavádzanie 
elektrických vozidiel a elektrických 
dvojkolesových vozidiel v mestských 
aglomeráciách, ktorá môže prispieť
k zlepšeniu kvality ovzdušia a zníženiu 
hluku. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa nabíjacie miesta pre elektrické 
vozidlá budovali s dostatočným pokrytím, 
aby ich počet bol minimálne dvojnásobný 
ako počet vozidiel, aby 10 % z nich bolo 
verejne prístupných a aby sa koncentrovali 
hlavne v mestských aglomeráciách. 
Súkromní vlastníci elektrických vozidiel sú 
do veľkej miery závislí od prístupu
k nabíjacím miestam na spoločných 
parkoviskách, ako napríklad pri bytových 
domoch a v kancelárskych a obchodných 
budovách. Verejné orgány by mali stanoviť 
predpisy na podporu občanov, aby sa 
zabezpečilo, že stavebníci a správcovia 
budov budú poskytovať vhodnú 
infraštruktúru s dostatočným počtom 
nabíjacích miest pre elektrické vozidlá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Keď sa rozvíja infraštruktúra pre 
elektrické vozidlá, musí sa zohľadniť jej 
vzájomná súčinnosť s elektrizačnou 
sústavou, ako aj energetická politika 

vypúšťa sa
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Únie. Zriaďovanie a prevádzka 
nabíjacích miest pre elektrické vozidlá by 
sa mali rozvíjať ako konkurenčný trh
s otvoreným prístupom pre všetky strany, 
ktoré majú záujem na zavádzaní alebo 
prevádzkovaní nabíjacích infraštruktúr.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 37
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Členské štáty by mali zabezpečiť 
vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
vozidiel vodíkom v takých vzdialenostiach 
medzi plniacimi stanicami pre motorové 
vozidlá, ktoré umožnia plošné pokrytie 
premávky vodíkových vozidiel v rámci 
územia štátu, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách. Takto by vodíkové vozidlá 
mohli premávať v celej Únii.

(18) Členské štáty, ktoré si vyberú túto 
možnosť, by sa mali snažiť zabezpečiť 
vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
vozidiel vodíkom v takých vzdialenostiach 
medzi plniacimi stanicami pre motorové 
vozidlá, ktoré umožnia plošné pokrytie 
premávky vodíkových vozidiel v rámci 
územia štátu, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Členské štáty by mali zabezpečiť 
vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
vozidiel vodíkom v takých vzdialenostiach 

(18) Členské štáty, ktoré si zvolia možnosť 
používať vodík v doprave, by mali 
zabezpečiť vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
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medzi plniacimi stanicami pre motorové 
vozidlá, ktoré umožnia plošné pokrytie 
premávky vodíkových vozidiel v rámci 
územia štátu, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách. Takto by vodíkové vozidlá 
mohli premávať v celej Únii.

vozidiel vodíkom v takých vzdialenostiach 
medzi plniacimi stanicami pre motorové 
vozidlá, ktoré umožnia plošné pokrytie 
premávky vodíkových vozidiel v rámci 
územia štátu, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách. Takto by vodíkové vozidlá 
mohli premávať v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Fiona Hall

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Členské štáty by mali zabezpečiť 
vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
vozidiel vodíkom v takých vzdialenostiach 
medzi plniacimi stanicami pre motorové 
vozidlá, ktoré umožnia plošné pokrytie 
premávky vodíkových vozidiel v rámci 
územia štátu, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách. Takto by vodíkové vozidlá 
mohli premávať v celej Únii.

(18) Členské štáty by mali v dôsledku 
technologického pokroku zabezpečiť 
vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
vozidiel vodíkom v takých vzdialenostiach 
medzi plniacimi stanicami pre motorové 
vozidlá, ktoré umožnia plošné pokrytie 
premávky vodíkových vozidiel v rámci 
územia štátu, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách. Takto by vodíkové vozidlá 
mohli premávať v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by mali zabezpečiť (20) Členské štáty, ktoré si vyberú túto 
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vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
vozidiel plynným stlačeným zemným 
plynom (CNG) vo vzdialenostiach medzi 
plniacimi stanicami, ktoré umožnia plošné 
pokrytie premávky vozidiel s pohonom na 
CNG v celej Únii, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách.

možnosť, by sa mali snažiť zabezpečiť 
vybudovanie verejne dostupnej 
infraštruktúry pre zásobovanie motorových 
vozidiel plynným stlačeným zemným 
plynom (CNG) vo vzdialenostiach medzi 
plniacimi stanicami, ktoré umožnia plošné 
pokrytie premávky vozidiel s pohonom na 
CNG v celej Únii, ako aj určitého počtu 
plniacich staníc umiestnených v mestských 
aglomeráciách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Fiona Hall

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) So zvyšujúcou sa rôznorodosťou 
druhov palív pre motorové vozidlá
v spojení s prebiehajúcim nárastom cestnej 
mobility občanov v celej Únii je potrebné 
poskytnúť spotrebiteľom jasné a ľahko 
pochopiteľné informácie o kompatibilite 
ich vozidiel s rôznymi palivami 
ponúkanými na trhu Únie s dopravnými 
palivami bez toho, aby bola dotknutá 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ 
ide o kvalitu automobilového benzínu, 
motorovej nafty a plynového oleja
a zavedenie mechanizmu na monitorovanie
a zníženie emisií skleníkových plynov,
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva 
využívaného v plavidlách vnútrozemskej 
vodnej dopravy, a zrušuje smernica 
93/12/EHS.

(24) So zvyšujúcou sa rôznorodosťou 
druhov palív pre motorové vozidlá
v spojení s prebiehajúcim nárastom cestnej 
mobility občanov v celej Únii je potrebné 
poskytnúť spotrebiteľom jasné a ľahko 
pochopiteľné informácie o kompatibilite 
ich vozidiel s rôznymi palivami 
ponúkanými na trhu Únie s dopravnými 
palivami bez toho, aby bola dotknutá 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ 
ide o kvalitu automobilového benzínu, 
motorovej nafty a plynového oleja
a zavedenie mechanizmu na monitorovanie
a zníženie emisií skleníkových plynov,
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva 
využívaného v plavidlách vnútrozemskej 
vodnej dopravy, a zrušuje smernica 
93/12/EHS. V celej EÚ by sa mala zvážiť 
najmä normalizácia farieb používaných 
na hadiciach a nástavcoch na čerpanie 
paliva na čerpacích staniciach.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) S cieľom zabezpečiť prispôsobenie 
ustanovení tejto smernice rozvoju trhu
a technickému pokroku by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o portfólio 
alternatívnych palív, charakteristiky 
infraštruktúry a príslušné pokrytie, ako aj 
normy pre palivá. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
expertnej úrovni.

(25) S cieľom zabezpečiť prispôsobenie 
ustanovení tejto smernice rozvoju trhu
a technickému pokroku by Komisia mala 
do 31. decembra 2018 predložiť 
preskúmanie tejto smernice, najmä pokiaľ 
ide o portfólio alternatívnych palív, 
charakteristiky infraštruktúry a príslušné 
pokrytie, ako aj normy pre palivá. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia v tejto 
súvislosti uskutočňovala náležité 
konzultácie aj na expertnej úrovni.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Markus Pieper

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) S cieľom zabezpečiť prispôsobenie 
ustanovení tejto smernice rozvoju trhu
a technickému pokroku by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o portfólio 
alternatívnych palív, charakteristiky 
infraštruktúry a príslušné pokrytie, ako aj 
normy pre palivá. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 

(25) S cieľom zabezpečiť prispôsobenie 
ustanovení tejto smernice rozvoju trhu
a technickému pokroku by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide
o charakteristiky infraštruktúry a príslušné 
pokrytie, ako aj normy pre palivá. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočňovala 
náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.
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expertnej úrovni.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Touto smernicou sa zriaďuje spoločný 
rámec opatrení na zavedenie 
infraštruktúry pre alternatívne palivá
v Únii s cieľom ukončiť závislosť dopravy 
od ropy, a stanovujú sa minimálne 
požiadavky na výstavbu infraštruktúry pre 
alternatívne palivá a spoločné technické 
špecifikácie vrátane nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá a plniacich staníc pre 
zemný plyn (LNG a CNG) a vodík.

Touto smernicou sa snaží dosiahnuť 
dvojitý cieľ, a to ukončiť závislosť 
dopravy od ropy a dosiahnuť zníženie 
emisií skleníkových plynov o 60 %
v sektore dopravy do roku 2050. 
Ustanovuje sa ňou spoločný rámec pre 
opatrenia na uľahčenie rozvoja 
infraštruktúr náhradných palív Únie
a spoločné technické špecifikácie, pokiaľ 
ide o budovanie infraštruktúry 
alternatívnych palív vrátane nabíjacích 
miest pre elektrické vozidlá a plniacich 
staníc pre zemný plyn (LNG a CNG)
a vodík.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „Alternatívne palivá“ znamenajú 
palivá, ktoré nahrádzajú fosílne zdroje ropy
v dodávkach energie pre dopravu a ktoré 
majú potenciál prispievať k eliminácii 
emisií uhlíka. Medzi ne patrí:

(1) „Alternatívne palivá“ znamenajú 
palivá, ktoré nahrádzajú fosílne zdroje ropy
v dodávkach energie pre dopravu a ktoré 
majú potenciál prispievať k eliminácii 
emisií uhlíka. Medzi ne patrí napríklad:
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Pozmeňujúci návrh 46
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „Alternatívne palivá“ znamenajú 
palivá, ktoré nahrádzajú fosílne zdroje 
ropy v dodávkach energie pre dopravu
a ktoré majú potenciál prispievať
k eliminácii emisií uhlíka. Medzi ne patrí:

1) Alternatívne palivá“ znamenajú palivá, 
ktoré nahrádzajú ropu a jej deriváty
v dodávkach energie pre dopravu. Medzi 
ne patrí:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– elektrická energia, – elektrická energia z obnoviteľných 
zdrojov energie podľa vymedzenia
v smernici Európskeho parlamentu
a Rady 2009/28/ES,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vodík, – vodík z obnoviteľných zdrojov energie
podľa vymedzenia v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/28/ES,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– biopalivá podľa vymedzenia v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/28/ES,

– pokročilé biopalivá vyrobené z odpadu
a rezíduí podľa vymedzenia v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
[XXXX/XX/ES], ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality 
benzínu a naftových palív a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2009/28/ES
o podpore využívania energie
z obnoviteľných zdrojov energie,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– syntetické palivá, – parafinické palivá,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– syntetické palivá, – syntetické palivá, ako je DME,

Or. de

Odôvodnenie

DME (dimetyléter) je palivo, ktoré je už na trhu k dispozícii, a preto by sa malo uviesť 
osobitne.

Pozmeňujúci návrh 52
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zemný plyn vrátane biometánu v plynnej 
forme (stlačený zemný plyn – CNG) a 
v kvapalnej forme (skvapalnený zemný 
plyn – LNG) a

– tradičný zemný plyn vrátane biometánu
v plynnej forme (stlačený zemný plyn –
CNG) a v kvapalnej forme (skvapalnený 
zemný plyn – LNG) a

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Jan Březina

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 5a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 5a 
(nová)
– dimetyléter (DME),
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Odôvodnenie

Dimetyléter (DME) by sa mal uviesť ako príklad v prípade, že sa v návrhu uvádzajú syntetické 
palivá, keďže DME sa môže stať významným alternatívnym palivom pre ťažké úžitkové 
komerčné vozidlá.

Pozmeňujúci návrh 54
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– skvapalnený ropný plyn (LPG). – dimetyléter (DME) a
skvapalnený ropný plyn (LPG).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– skvapalnený ropný plyn (LPG). – tradičný skvapalnený ropný plyn (LPG). 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Jan Březina

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre pomalé nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie 
alebo zariadenie na fyzickú výmenu 
batérie elektrického vozidla;

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená určené 
parkovacie miesto so zariadením na 
nabíjanie len jedného vozidla (t. j. 
základné nabíjanie a/alebo rýchle 
nabíjanie a/alebo bezdrôtové nabíjanie);

Or. en

Odôvodnenie

Podľa návrhu smernice znamenajú „nabíjacie miesta“ určené parkovacie miesta so 
zariadením na základné a rýchle nabíjanie, a nie niekoľko zásuviek alebo konektorov. Okrem 
toho by sa v tejto smernici nemalo brániť rozvoju a zavádzaniu iných nabíjacích technológií, 
ako je napríklad bezdrôtové nabíjanie, v rámci ktorého v súčasnosti prebieha medzinárodná 
normalizácia.

Pozmeňujúci návrh 57
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre pomalé nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie 
alebo zariadenie na fyzickú výmenu 
batérie elektrického vozidla;

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená určené 
parkovacie miesto vybavené na nabíjanie 
len jedného vozidla (pomalé nabíjanie, 
rýchle nabíjanie, fyzická výmena batérie 
a/alebo bezdrôtové nabíjanie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie (2) „Nabíjacie miesto“ znamená určené 
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miesto pre pomalé nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie 
alebo zariadenie na fyzickú výmenu batérie 
elektrického vozidla;

parkovacie miesto so zariadením na 
nabíjanie len jedného vozidla alebo 
zariadenie na fyzickú výmenu batérie 
elektrického vozidla (t. j. základné 
nabíjanie a/alebo rýchle nabíjanie a/alebo 
bezdrôtové nabíjanie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre pomalé nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie alebo 
zariadenie na fyzickú výmenu batérie 
elektrického vozidla;

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre pomalé nabíjanie, bezdrôtové 
nabíjacie miesto alebo nabíjacie miesto pre 
rýchle nabíjanie alebo zariadenie na 
fyzickú výmenu batérie elektrického 
vozidla;;

Or. en

Odôvodnenie

V tejto smernici by sa nemalo brániť rozvoju a zavádzaniu nových nabíjacích technológií, ako 
je napríklad bezdrôtové nabíjanie.

Pozmeňujúci návrh 60
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre pomalé nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie alebo 
zariadenie na fyzickú výmenu batérie 
elektrického vozidla;

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre štandardné nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie alebo 
zariadenie na fyzickú výmenu batérie 
elektrického vozidla;
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Odôvodnenie

Pokrok, pokiaľ ide o rýchlosť, je takisto možný aj pri štandardnom nabíjaní. Preto by nemal 
podliehať žiadnemu odlišovaniu.

Pozmeňujúci návrh 61
Evžen Tošenovský

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre pomalé nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie alebo 
zariadenie na fyzickú výmenu batérie 
elektrického vozidla;

(2) „Nabíjacie miesto“ znamená nabíjacie 
miesto pre základné nabíjanie alebo 
nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie alebo 
zariadenie na fyzickú výmenu batérie 
elektrického vozidla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „Nabíjacie miesto pre pomalé
nabíjanie“ znamená nabíjacie miesto, ktoré 
umožňuje priame dodávanie elektrickej 
energie do elektrického vozidla s výkonom 
22 kW alebo menej.

(3) „Nabíjacie miesto pre základné
nabíjanie“ znamená nabíjacie miesto, ktoré 
umožňuje priame dodávanie elektrickej 
energie do elektrického vozidla s výkonom 
22 kW alebo menej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Alajos Mészáros
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „Nabíjacie miesto pre pomalé
nabíjanie“ znamená nabíjacie miesto, ktoré 
umožňuje priame dodávanie elektrickej 
energie do elektrického vozidla s výkonom 
22 kW alebo menej.

(3) „Nabíjacie miesto pre základné
nabíjanie“ znamená nabíjacie miesto, ktoré 
umožňuje priame dodávanie elektrickej 
energie do elektrického vozidla s výkonom 
3,7 kW alebo menej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „Nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie“ 
znamená nabíjacie miesto, ktoré umožňuje 
priame dodávanie elektrickej energie do 
elektrického vozidla s výkonom vyšším 
ako 22 kW.

(4) „Nabíjacie miesto pre rýchle nabíjanie“ 
znamená nabíjacie miesto, ktoré umožňuje 
priame dodávanie elektrickej energie do 
elektrického vozidla s výkonom vyšším 
ako 3,7 kW.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „Verejne prístupné nabíjacie miesto 
alebo plniaca stanica“ znamená nabíjacie 
miesto alebo plniacu stanicu, ktoré 
poskytujú nediskriminačný prístup pre 
používateľov.

(5) „Verejne prístupné nabíjacie miesto 
alebo plniaca stanica“ znamená nabíjacie 
miesto alebo plniacu stanicu, ktoré 
poskytujú nediskriminačný a celoeurópsky 
interoperabilný prístup pre používateľov,
s platobným systémom, ktorý je vo 
všeobecnosti uznávaný.
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Pozmeňujúci návrh 66
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „Verejne prístupné nabíjacie miesto 
alebo plniaca stanica“ znamená nabíjacie 
miesto alebo plniacu stanicu, ktoré 
poskytujú nediskriminačný prístup pre 
používateľov.

(5) „Verejne prístupné nabíjacie miesto 
alebo plniaca stanica“ znamená nabíjacie 
miesto alebo plniacu stanicu, ktoré 
poskytujú nediskriminačný prístup pre 
používateľov a sú vybavené 
interoperabilným zariadením v celej EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Cezhraničná mobilita vozidiel je možná len so zariadením, ktoré je interoperabilné v celej 
EÚ.

Pozmeňujúci návrh 67
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „Verejne prístupné nabíjacie miesto 
alebo plniaca stanica“ znamená nabíjacie 
miesto alebo plniacu stanicu, ktoré 
poskytujú nediskriminačný prístup pre 
používateľov.

(5) „Verejne prístupné nabíjacie miesto 
alebo plniaca stanica“ znamená nabíjacie 
miesto alebo plniacu stanicu, ktoré 
používateľom poskytujú jednoduchý, 
otvorený, nediskriminačný prístup 
interoperabilný v celej EÚ a všeobecne 
uznávaný platobný systém.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6) „Elektrické vozidlo“ znamená vozidlo
v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. 
septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec 
pre typové schválenie motorových vozidiel
a ich prípojných vozidiel, systémov, 
komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre tieto vozidlá,
s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 
presahujúcou 25 km/h vybavené jedným 
alebo viacerými trakčnými motormi 
poháňanými elektrickou energiou, ktoré 
nie sú trvale pripojené na sieť, ako aj ich 
vysokonapäťové komponenty a systémy, 
ktoré sú galvanicky pripojené 
na vysokonapäťovú zbernicu elektrickej 
hnacej sústavy.

6) „Elektrické vozidlo“ znamená vozidlo 
vybavené jedným alebo viacerými 
trakčnými motormi poháňanými 
elektrickou energiou. V zmysle tejto 
smernice elektrické vozidlá sú vozidlá 
používané v hromadnej doprave (autá 
používané na spoločné jazdenie, taxíky, 
veľkopriestorové osobné automobily, 
autobusy, električky, vlaky atď.), ako aj 
elektrické bicykle, skútre a motocykle.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 70
Alejo Vidal-Quadras
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– opatrenia na podporu dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ciele pre zavádzanie alternatívnych palív, – ciele pre celkové znižovanie spotreby 
energie, najmä ropy a jej derivátov
v sektore dopravy, znižovanie dopravného 
zaťaženia v mestách a zavádzanie 
elektrifikovaných služieb verejnej dopravy
a alternatívnych palív;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– posúdenie potreby plniacich staníc LNG
v prístavoch mimo základnej siete TEN-T, 
ktoré sú dôležité pre plavidlá 
nevykonávajúce dopravné činnosti, najmä 
rybárske plavidlá;

– posúdenie potreby plniacich staníc LNG
v prístavoch mimo základnej siete TEN-T;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 8 prijímať delegované akty na 
účely zmeny zoznamu prvkov uvedených
v odseku 1 a informácií stanovených
v prílohe I.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 74
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol zavedený 
minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá, a to najmenej v počte 
uvedenom v tabuľke v prílohe II.

1. V rámci svojich národných politických 
rámcov členské štáty stanovia počet
nabíjacích miest pre elektrické vozidlá 
uvedený v tabuľke v prílohe II ako 
usmernenie pre počet vozidiel, ktoré by sa 
mali snažiť zaviesť do 31. decembra.  

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol zavedený 
minimálny počet nabíjacích miest pre 

1. Členské štáty každé dva roky stanovia 
minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá, ktorý treba zaviesť, 
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elektrické vozidlá, a to najmenej v počte 
uvedenom v tabuľke v prílohe II.

vypočítaný na základe existujúcich 
vozidiel poháňaných elektrickou energiou
a predpokladaného rastu na nasledujúce 
roky, aby najneskôr do 31. decembra 2020
dosiahli počet uvedený v tabuľke v prílohe 
II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol zavedený 
minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá, a to najmenej v počte 
uvedenom v tabuľke v prílohe II.

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol zavedený 
minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá, a to najmenej v počte 
uvedenom v tabuľke v prílohe II. Komisia 
každoročne monitoruje registračné údaje 
elektrických vozidiel v EÚ a do 1. januára 
2017 vyhodnotí množstvo potrebných 
nabíjacích miest.

Or. de

Odôvodnenie

Je nevyhnutné monitorovať každoročné údaje o registrácii elektrických vozidiel a vyhodnotiť 
počet potrebných nabíjacích miest s cieľom zabezpečiť správnu rovnováhu medzi elektrickými 
vozidlami a ich infraštruktúrou. 

Pozmeňujúci návrh 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 1. Členské štáty sa snažia zabezpečiť, aby 
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do 31. decembra 2020 bol zavedený 
minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá, a to najmenej v počte 
uvedenom v tabuľke v prílohe II.

najneskôr do 31. decembra 2020 bol 
zavedený prípadný indikatívny počet 
nabíjacích miest pre elektrické vozidlá
vrátane verejne dostupných nabíjacích 
miest, a to v počte uvedenom v tabuľke
v prílohe II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol zavedený 
minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá, a to najmenej v počte 
uvedenom v tabuľke v prílohe II.

1. Členské štáty sa snažia zabezpečiť, aby 
najneskôr do 31. decembra 2020 bol 
zavedený minimálny počet nabíjacích 
miest pre elektrické vozidlá.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Najmenej 10 % nabíjacích miest musí 
byť verejne prístupných.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Bernd Lange
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Najmenej 10 % nabíjacích miest musí 
byť verejne prístupných.

2. Priemerne 10 % nabíjacích miest, 
najmä v mestských oblastiach s viac ako 
100 000 obyvateľmi, musí byť verejne 
prístupných. Presný počet sa stanoví 
podľa potrebnej verejnej nabíjacej 
infraštruktúry v tejto oblasti.

Or. de

Odôvodnenie

Najmä v mestských oblastiach môže byť mnoho používateľov alternatívnych palív. S cieľom 
zabezpečiť primeranú úroveň používania by sa mal v rámci potrebnej verejnej nabíjacej 
infraštruktúry stanoviť presný počet nabíjacích miest.

Pozmeňujúci návrh 81
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Najmenej 10 % nabíjacích miest musí 
byť verejne prístupných.

2. Najmenej 90 % nabíjacích miest musí 
byť verejne prístupných.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 82
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Nabíjacie miesta pre bezdrôtové 
nabíjanie elektrických vozidiel musia 
najneskôr do 31. decembra 2017 spĺňať 



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

SK

technické špecifikácie stanovené v prílohe 
III časti 1.3.

Or. en

Odôvodnenie

V tejto smernici by sa nemalo brániť rozvoju a zavádzaniu nových nabíjacích technológií, ako 
je napríklad bezdrôtové nabíjanie.

Pozmeňujúci návrh 83
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2015 spĺňať technické 
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.1.

Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2017 spĺňať technické 
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2015 spĺňať technické 
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.1.

Nabíjacie miesta pre základné nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2015 spĺňať technické 
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2015 spĺňať technické
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.1.

Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2017 spĺňať technické 
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.1.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zohľadniť už plánované investície a súčasný stav elektrických vozidiel je dôležité 
poskytnúť výrobcom dostatok času, aby sa mohli prispôsobiť spoločnej technickej norme pre 
pomalé aj rýchle nabíjacie miesta.

Pozmeňujúci návrh 86
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom minimalizovať zložité 
nabíjania na rozličných nabíjacích 
miestach by mali byť tieto miesta 
vybavené konektorom AC/DC.

Or. de

Odôvodnenie

Kombinovaný nabíjací systém pre elektrické vozidlá umožňuje štandardné a rýchle nabíjanie 
použitím konektora vozidla, čím sa minimalizuje zložitosť procesu nabíjania.

Pozmeňujúci návrh 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty zabezpečia, aby vybavenie 
nabíjacích miest pre pomalé a rýchle 
nabíjanie stanovené v prílohe III častiach 
1.1 a 1.2 bolo k dispozícii za 
spravodlivých, primeraných
a nediskriminačných podmienok.

Členské štáty zabezpečia, aby vybavenie 
nabíjacích miest pre základné a rýchle 
nabíjanie stanovené v prílohe III častiach 
1.1 a 1.2 bolo k dispozícii za 
spravodlivých, primeraných
a nediskriminačných podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Všetky verejne prístupné nabíjacie 
miesta pre elektrické vozidlá musia byť 
vybavené inteligentnými meracími 
systémami vymedzenými v článku 2 ods. 
28 smernice 2012/27/EÚ a spĺňať
požiadavky stanovené v článku 9 ods. 2 
tejto smernice.

6. Pre nabíjanie na verejne prístupných 
nabíjacích miestach pre elektrické vozidlá 
sa musia zaviesť inteligentné
a transparentné meracie systémy 
vymedzené v článku 2 ods. 28 smernice 
2012/27/EÚ, ktoré spĺňajú požiadavky 
stanovené v článku 9 ods. 2 tejto smernice.

Or. de

Odôvodnenie

S cieľom umožniť inovácie a maximalizovať pohodlie spotrebiteľa sú potrebné inteligentné
a transparentné meracie systémy na verejne prístupných nabíjacích miestach pre elektrické 
vozidlá. 

Pozmeňujúci návrh 89
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Všetky verejne prístupné nabíjacie 
miesta pre elektrické vozidlá musia byť 
vybavené inteligentnými meracími 
systémami vymedzenými v článku 2 ods. 
28 smernice 2012/27/EÚ a spĺňať 
požiadavky stanovené v článku 9 ods. 2 
tejto smernice.

6. Všetky verejne prístupné nabíjacie 
miesta pre elektrické vozidlá musia byť 
samostatne alebo ako celok vybavené 
inteligentnými meracími systémami 
vymedzenými v článku 2 ods. 28 smernice 
2012/27/EÚ a spĺňať požiadavky stanovené
v článku 9 ods. 2 tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Príloha I.1 písm. h) a posledný pododsek 
prílohy I.2 k smernici 2009/72/ES sa 
vzťahuje na údaje o spotrebe a merací 
systém nabíjacieho miesta pre elektrické 
vozidlá.

7. Príloha I.1 písm. h) a posledný pododsek 
prílohy I.2 k smernici 2009/72/ES sa 
vzťahujú na údaje o spotrebe a merací 
systém nabíjacieho miesta pre elektrické 
vozidlá v priestoroch súkromného 
spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Na verejných nabíjacích miestach sa nemusia požadovať podrobné fakturačné ustanovenia, 
ak sa ponúkajú ako súčasť služby zákazníkom.

Pozmeňujúci návrh 91
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty nesmú užívateľom 8. Členské štáty nesmú používateľom
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elektrických vozidiel brániť v nákupe 
elektrickej energie od akéhokoľvek 
dodávateľa elektrickej energie bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom je dodávateľ 
registrovaný. Členské štáty zabezpečia, 
aby spotrebitelia mali právo uzatvárať 
zmluvu o dodávke elektrickej energie 
súčasne s viacerými dodávateľmi, tak aby 
bolo možné uzatvoriť osobitnú zmluvu
o dodávke elektrickej energie pre 
elektrické vozidlo.

elektrických vozidiel brániť v nákupe 
elektrickej energie od akéhokoľvek 
dodávateľa elektrickej energie bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom je dodávateľ 
registrovaný.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 92
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty nesmú užívateľom
elektrických vozidiel brániť v nákupe 
elektrickej energie od akéhokoľvek 
dodávateľa elektrickej energie bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom je dodávateľ 
registrovaný. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia mali právo uzatvárať zmluvu
o dodávke elektrickej energie súčasne
s viacerými dodávateľmi, tak aby bolo 
možné uzatvoriť osobitnú zmluvu
o dodávke elektrickej energie pre 
elektrické vozidlo.

8. Členské štáty nesmú používateľom
elektrických vozidiel brániť v nákupe 
elektrickej energie od akéhokoľvek 
dodávateľa elektrickej energie bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom je dodávateľ 
registrovaný. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia mali právo uzatvárať zmluvu
o dodávke elektrickej energie súčasne
s viacerými dodávateľmi, tak aby bolo 
možné uzatvoriť osobitnú zmluvu
o dodávke elektrickej energie pre 
elektrické vozidlo. Členské štáty 
zabezpečia, že to nebude mať za následok 
samostatné poplatky za pripojenie alebo 
požadované samostatné fyzické pripojenie 
elektrickej energie.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom otvoriť nové trhy s elektrickými vozidlami a podporiť nezávislých poskytovateľov 
služieb je dôležité zabezpečiť, aby neexistovali žiadne regulačné prekážky, ktoré by narúšali 
samostatnú dodávku energie do elektrických vozidiel.
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Pozmeňujúci návrh 93
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Členské štáty zabezpečia, aby ceny 
účtované na verejne prístupných nabíjacích 
miestach boli primerané a aby 
neobsahovali žiadne sankcie alebo 
prohibitívne poplatky za nabíjanie 
elektrického vozidla v prípade užívateľov, 
ktorí nemajú zmluvné vzťahy
s prevádzkovateľom daného nabíjacieho 
miesta.

10. Členské štáty zabezpečia, aby ceny 
účtované na verejne prístupných nabíjacích 
miestach boli transparentné a primerané. 
Zníženia cien pre používateľov 
elektrických vozidiel, ktorí majú zmluvné 
vzťahy s prevádzkovateľom daného 
nabíjacieho miesta, sa musia jasne 
označiť.

Or. de

Odôvodnenie

S cieľom maximalizovať pohodlie spotrebiteľa musia byť informácie pre spotrebiteľa jasne 
viditeľné.

Pozmeňujúci návrh 94
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Členské štáty zabezpečia, aby ceny 
účtované na verejne prístupných nabíjacích 
miestach boli primerané a aby 
neobsahovali žiadne sankcie alebo 
prohibitívne poplatky za nabíjanie 
elektrického vozidla v prípade užívateľov, 
ktorí nemajú zmluvné vzťahy
s prevádzkovateľom daného nabíjacieho 
miesta.

10. Členské štáty zabezpečia, aby ceny 
účtované na verejne prístupných nabíjacích 
miestach boli primerané a aby 
neobsahovali žiadne sankcie alebo 
prohibitívne poplatky za nabíjanie 
elektrického vozidla v prípade 
akýchkoľvek používateľov.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 95
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, 
zabezpečia, aby najneskôr do 31. decembra 
2020 bol k dispozícii dostatočný počet 
verejne prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia.

1. Členské štáty, ktoré plánujú využiť 
plniace stanice vodíka vo svojom 
národnom politickom rámci, ako je 
vymedzené v článku 3, zabezpečia, aby 
najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii, pokiaľ možno, dostatočný 
počet verejne prístupných plniacich staníc 
vo vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
uľahčiť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia.

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia za 
predpokladu, že je prevádzka týchto 
plniacich staníc ekonomicky výhodná.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 97
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia.

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, sa snažia 
zabezpečiť, aby najneskôr do 31. decembra 
2020 bol k dispozícii dostatočný počet 
verejne prístupných plniacich staníc
s cieľom umožniť premávku vozidiel na 
vodík, najmä vo vozových parkoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia.

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol 
najmä v mestských oblastiach k dispozícii 
dostatočný počet verejne prístupných
plniacich staníc s cieľom umožniť 
dostatočnú premávku vozidiel na vodík.

Or. de

Odôvodnenie

Používanie alternatívnych palív najmä v mestských oblastiach má veľký potenciál. 
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Pozmeňujúci návrh 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia.

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, sa snažia 
zabezpečiť, aby najneskôr do 31. decembra 
2020 bol, ako sa vyžaduje, k dispozícii 
dostatočný počet verejne prístupných 
plniacich staníc s cieľom umožniť 
premávku vozidiel na vodík v rámci celého 
štátneho územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci celého štátneho územia.

1. Členské štáty, na území ktorých ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice už 
existujú plniace stanice vodíka, zabezpečia, 
aby najneskôr do 31. decembra 2020 bol
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc vo 
vzdialenosti najviac 300 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel na vodík
v rámci pevninského územia.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré začleňujú ostrovy do svojho územia, môžu túto požiadavku na vzdialenosť 
považovať za zložitú a zbytočnú; preto by sa malo spresniť, že sa týka pevninských území.
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Pozmeňujúci návrh 101
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty spolupracujú s cieľom 
zabezpečiť, aby autobusy a ťažké úžitkové 
vozidlá s pohonom na vodík, skvapalnený 
zemný plyn alebo pokročilé biopalivá 
mohli využívať celú základnú cestnú sieť 
TEN-T.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty sa snažia zabezpečiť, 
aby boli pre námornú a vnútrozemskú 
vodnú dopravu k dispozícii verejne 
prístupné plniace stanice vodíka, 
skvapalneného zemného plynu alebo 
pokročilých biopalív. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Markus Pieper

Návrh smernice
Článok 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Dodávka skvapalneného plynu v doprave

1. Členské štáty zabezpečia, aby bol 
najneskôr do 31. decembra 2020 
k dispozícii dostatočný počet verejne 
prístupných plniacich staníc so 
vzájomnou vzdialenosťou najviac 150 km
s cieľom umožniť premávku vozidiel
s pohonom na LPG na celom 
vnútroštátnom území. V štátoch, v ktorých 
sa už LPG používa, by sa malo vynaložiť 
úsilie, aby sa zabezpečilo úplné pokrytie 
na diaľničných plniacich staniciach.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 104
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 boli k dispozícii 
verejne prístupné plniace stanice LNG pre 
námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu 
vo všetkých námorných prístavoch 
transeurópskej dopravnej základnej siete 
(TEN-T).

1. Členské štáty sa snažia zabezpečiť, aby 
boli k dispozícii verejne prístupné plniace 
stanice LNG, vodíka alebo pokročilých 
biopalív pre námornú a vnútrozemskú 
vodnú dopravu vo všetkých námorných
a vnútrozemských vodných prístavoch 
transeurópskej dopravnej základnej siete 
(TEN-T). 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2025 boli k dispozícii 
verejne prístupné plniace stanice LNG pre 
vnútrozemskú vodnú dopravu vo všetkých 
vnútrozemských prístavoch základnej siete 
TEN-T.

vypúšťa sa 

Or. fr

Odôvodnenie

Odporúčania týkajúce sa plniacich staníc pre vnútrozemské vodné prístavy sú teraz začlenené 
do odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 106
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty spolupracujú s cieľom 
zabezpečiť, aby ťažké úžitkové vozidlá
s pohonom na LPG mohli premávať na 
všetkých cestách základnej siete TEN-T. 
Na tieto účely sa najneskôr 
do 31. decembra 2020 zriadia verejne 
prístupné plniace stanice LNG vo 
vzájomnej vzdialenosti najviac 400 km.

3. Členské štáty spolupracujú s cieľom 
zabezpečiť, aby ťažké úžitkové vozidlá
s pohonom na LPG, vodík alebo pokročilé 
biopalivá mohli premávať na všetkých 
cestách základnej siete TEN-T.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty spolupracujú s cieľom 
zabezpečiť, aby ťažké úžitkové vozidlá
s pohonom na LPG mohli premávať na 
všetkých cestách základnej siete TEN-T. 
Na tieto účely sa najneskôr 
do 31. decembra 2020 zriadia verejne 
prístupné plniace stanice LNG vo 
vzájomnej vzdialenosti najviac 400 km.

3. Členské štáty spolupracujú s cieľom 
zabezpečiť, aby ťažké úžitkové vozidlá
s pohonom na LPG mohli premávať na 
všetkých cestách základnej siete. Na tieto 
účely sa najneskôr do 31. decembra 2020 
zriadia verejne prístupné plniace stanice 
LNG vo vzájomnej vzdialenosti najviac 
400 km.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky plniace stanice LPG pre námornú
a vnútrozemskú vodnú dopravu musia 
najneskôr do 31. decembra 2015 spĺňať 
technické špecifikácie stanovené v prílohe 
III časti 3.1.

4. Všetky plniace stanice LPG pre námornú
a vnútrozemskú vodnú dopravu, ako aj 
nevyhnutné pridružené zariadenia (ako sú 
skladovacie nádrže, pontóny atď.) musia 
najneskôr do 31. decembra 2015 spĺňať 
technické špecifikácie stanovené v prílohe 
III časti 3.1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol k dispozícii 
dostatočný počet verejne prístupných 

6. Členské štáty sa snažia zabezpečiť, aby 
najneskôr do 31. decembra 2020 boli
k dispozícii verejne prístupné plniace 
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plniacich staníc so vzájomnou 
vzdialenosťou najviac 150 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel s pohonom na 
CNG v celej Únii.

stanice s cieľom umožniť premávku 
vozidiel s pohonom na CNG.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol k dispozícii 
dostatočný počet verejne prístupných 
plniacich staníc so vzájomnou 
vzdialenosťou najviac 150 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel s pohonom na 
CNG v celej Únii.

6. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
do 31. decembra 2020 bol k dispozícii 
dostatočný počet verejne prístupných 
plniacich staníc so vzájomnou 
vzdialenosťou najviac 150 km s cieľom 
umožniť premávku vozidiel s pohonom na 
CNG v celej Únii za predpokladu, že je 
prevádzka týchto plniacich staníc 
ekonomicky výhodná.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 111
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2009/30/ES, členské štáty zabezpečia, aby 
boli k dispozícii relevantné, jasné
a zrozumiteľné informácie o kompatibilite 
medzi všetkými palivami na trhu
a vozidlami:

1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2009/30/ES, členské štáty zabezpečia, aby 
boli k dispozícii relevantné, jasné
a zrozumiteľné informácie 
o špecifikáciách a o kompatibilite medzi 
všetkými palivami na trhu a vozidlami:

Or. de
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Odôvodnenie

Jasné pochopenie všetkých informácií o alternatívnych palivách je nevyhnutné na stanovenie 
názoru spotrebiteľov, vďaka ktorému sa tiež podporí aj prijatie elektrických vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 112
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) na vozidlách. Tieto požiadavky sa 
vzťahujú na všetky nové vozidlá predávané 
na území členských štátov od [dátum
transpozície tejto smernice] a na všetky 
ostatné vozidlá zaregistrované na území 
členských štátov od dátumu prvej 
technickej kontroly vozidiel nasledujúcej 
po [dátum transpozície tejto smernice].

c) na vozidlách. Tieto požiadavky sa 
vzťahujú na všetky nové vozidlá predávané 
na území členských štátov od [dva roky od 
dátumu transpozície tejto smernice] a na 
všetky ostatné vozidlá zaregistrované na 
území členských štátov od dátumu prvej 
technickej kontroly vozidiel nasledujúcej 
po [dva roky po dátume transpozície tejto 
smernice].

Or. de

Pozmeňujúci návrh 113
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) na vozidlách. Tieto požiadavky sa 
vzťahujú na všetky nové vozidlá predávané 
na území členských štátov od [dátum 
transpozície tejto smernice] a na všetky 
ostatné vozidlá zaregistrované na území 
členských štátov od dátumu prvej
technickej kontroly vozidiel nasledujúcej 
po [dátum transpozície tejto smernice].

c) na vozidlách. Tieto požiadavky sa 
vzťahujú na všetky nové vozidlá predávané 
na území členských štátov od [dátum 
transpozície tejto smernice] a na všetky 
ostatné vozidlá zaregistrované na území 
členských štátov od dátumu ďalšej
technickej kontroly vozidiel nasledujúcej 
po [dátum transpozície tejto smernice].

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 114
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Po transpozícii tejto smernice a bez 
toho, aby boli dotknuté príslušné právne 
predpisy EÚ, Európska komisia predloží 
návrh, v ktorom bude od dodávateľov 
palív požadovať, aby zjednotili farby 
používané na hadiciach a nástavcoch na 
čerpanie paliva na plniacich staniciach na 
celom území EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Prijatím jednotných farieb pri dodávaní paliva v celej EÚ sa zlepší informovanosť pre 
spotrebiteľa, vďaka čomu lepšie odlíši jednotlivé dostupné palivá.

Pozmeňujúci návrh 115
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prijímať vykonávacie 
akty a prostredníctvom nich určovať 
konkrétne miesto pre informácie
o kompatibilite na vozidle a ich grafické 
znázornenie s cieľom zabezpečiť ich 
zosúladenie v celej Únii. Ak systémy 
noriem EN, ktoré zahŕňajú normy 
označovania palív, nie sú k dispozícii, 
alebo nie sú vhodné na dosiahnutie cieľov 
smernice, Komisia môže prijať 
vykonávacie akty určujúce parametre 
označovania palív, ktoré sú uvádzané na 

4. Ak systémy noriem EN, ktoré zahŕňajú 
normy označovania palív, nie sú
k dispozícii, alebo nie sú vhodné na 
dosiahnutie cieľov smernice, Komisia 
môže prijať vykonávacie akty určujúce 
parametre označovania palív, ktoré sú 
uvádzané na trh Únie a ktoré podľa 
posúdenia Komisie dosahujú úroveň 1 %
z celkového objemu predaja vo viac ako 
jednom členskom štáte.
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trh Únie a ktoré podľa posúdenia Komisie 
dosahujú úroveň 1 % z celkového objemu 
predaja vo viac ako jednom členskom štáte.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 116
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udelí za podmienok stanovených
v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii neudelí.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 117
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené
v článkoch 3, 4 a 5 a 6 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú.

2. Delegovanie právomoci uvedené
v článkoch 3, 4, 5 a 6 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od [OPOCE, 
vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice]. Komisia najneskôr do 
deviatich mesiacov pred koncom 
päťročného obdobia vypracuje správu, 
pokiaľ ide o delegovanie právomoci. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predĺži na rovnaké obdobie, pokiaľ sa 
proti takémuto predlženiu nepostaví 
Európsky parlament alebo Rada, a to 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 118
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené
v článkoch 3, 4 a 5 sa Komisii udeľuje na
dobu neurčitú.

2. Právomoc prijímať delegované akty sa
Komisii neudeľuje.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 119
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené
v článkoch 3, 4 a 5 a 6 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú.

2. Delegovanie právomoci uvedené
v článkoch 4, 5 a 6 sa Komisii udeľuje na 
neurčitý čas.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 120
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomoci uvedené
v článkoch 3, 4, 5 a 6 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v danom 
rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda 

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomoci uvedené
v článkoch 4, 5 a 6 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v danom 
rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda 
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účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je
v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.

účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je
v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 121
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 3,
4, 5 a 6 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 
5 a 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 122
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Príloha 1 – odsek 1 – bod 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Regulačný rámec obsahuje opatrenia na 
podporu budovania infraštruktúry pre 
alternatívne palivá, napr. stavebné 
povolenia, povolenia na výstavbu 

Regulačný rámec obsahuje opatrenia na 
podporu budovania infraštruktúry pre 
alternatívne palivá, napr. stavebné 
povolenia, povolenia na výstavbu 
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parkovacích miest, certifikácia výsledkov 
podnikov v oblasti životného prostredia, 
koncesie pre čerpacie stanice.

parkovacích miest, certifikácia výsledkov 
podnikov v oblasti životného prostredia, 
koncesie pre čerpacie stanice. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa žiadosť zamýšľaného 
poskytovateľa alternatívnych palív 
schválila do troch mesiacov od žiadosti, 
regulačný rámec by mal zahŕňať aj údaje 
o uplatniteľných technických 
a administratívnych postupoch, 
zamestnancoch, metodológii a právnych 
predpisoch, aby sa predišlo byrokratickým 
a právnym omeškaniam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Werner Langen

Návrh smernice
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené opatrenia musia zahŕňať
prinajmenej tieto prvky:

Uvedené opatrenia stanovujú za 
usmernenie tieto prvky:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 124
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Príloha 1 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Podpora zavádzania a výroby vypúšťa sa
Ročný verejný rozpočet pridelený na 
zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne 
palivá s rozdelením podľa palív a druhov 
dopravy (cestná, železničná, vodná
a letecká).
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Ročný verejný rozpočet pridelený na 
podporu závodov na výrobu technológií 
pre alternatívne palivá s rozdelením 
podľa palív a druhov dopravy.

Or. fr

Odôvodnenie

Verejné financovanie členskými štátmi nemôžu diktovať podmienky národného hospodárskeho 
rámca.

Pozmeňujúci návrh 125
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vnútroštátne ciele do roku 2020 pre 
zavádzanie alternatívnych palív v rôznych 
druhoch dopravy (cestná, železničná, 
vodná a letecká) a pre príslušnú 
infraštruktúru;

– vnútroštátne hodnoty, ktoré by sa mali 
snažiť dosiahnuť do roku 2020 pre 
zavádzanie alternatívnych palív v rôznych 
druhoch dopravy (cestná, železničná, 
vodná a letecká) a pre príslušnú 
infraštruktúru;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 126
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vnútroštátne ciele do roku 2020 pre
zavádzanie alternatívnych palív v rôznych 
druhoch dopravy (cestná, železničná, 
vodná a letecká) a pre príslušnú 
infraštruktúru;

– vnútroštátne ciele do roku 2020, a to
celkové znižovanie spotreby energie, ropy
a jej derivátov v sektore dopravy, 
znižovanie dopravného zaťažovania
a zavádzanie elektrifikovaných služieb 
verejnej dopravy a alternatívnych palív
v rôznych druhoch dopravy (cestná, 
železničná, vodná a letecká) a pre príslušnú 
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infraštruktúru;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Werner Langen

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vnútroštátne ciele stanovované každý 
rok pre zavádzanie alternatívnych palív
v rôznych druhoch dopravy a pre 
príslušnú infraštruktúru, aby sa dosiahli 
vnútroštátne ciele na rok 2020.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 128
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Príloha 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Príloha 2 – názov tabuľky 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá v každom členskom štáte

Indikatívny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá v každom členskom štáte

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 130
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Príloha 2 – názov tabuľky 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Minimálny počet nabíjacích miest pre 
elektrické vozidlá v každom členskom štáte

Indikatívny minimálny počet nabíjacích 
miest pre elektrické vozidlá v každom 
členskom štáte

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice
Príloha 2 – tretí stĺpec tabuľky

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Počet verejne prístupných nabíjacích miest 
(v tisícoch)

Počet verejne prístupných nabíjacích miest 
(v tisícoch)

21 187
7 62
13 116
5 47
150 1353
1 11
2 20
13 115
82 742
97 872
125 1130
2 18
2 15
4 37
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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

Pozmeňujúci návrh 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Príloha 3 – časť 1 – podbod 1.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.1. Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
motorových vozidiel elektrickou energiou

1.1. Nabíjacie miesta pre základné
nabíjanie motorových vozidiel elektrickou 
energiou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Príloha 3 – bod 1 – podbod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie Nabíjacie miesta pre základné nabíjanie 
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striedavým prúdom (AC) pre elektrické 
vozidlá musia byť na účely interoperability 
vybavené konektormi typu 2 podľa normy 
EN 62196-2:2012.

striedavým prúdom (AC) pre elektrické 
vozidlá musia byť na účely interoperability 
vybavené zásuvkami typu 2 podľa normy 
EN 62196-2:2012 a príslušných 
aktualizácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh smernice
Príloha 3 – bod 1 – podbod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
striedavým prúdom (AC) pre elektrické 
vozidlá musia byť na účely interoperability 
vybavené konektormi typu X podľa normy 
EN 62196-2:2012.

Nabíjacie miesta pre základné nabíjanie 
striedavým prúdom (AC) pre elektrické 
vozidlá musia byť na účely interoperability 
vybavené konektormi typu X podľa normy 
EN 62196-2:2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Fiona Hall

Návrh smernice
Príloha 3 – bod 1 – podbod 1.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nabíjacie miesta pre pomalé nabíjanie 
striedavým prúdom (AC) pre elektrické 
vozidlá musia byť na účely 
interoperability vybavené základnými 
zariadeniami bezdrôtového prenosu 
energie, ako sa uvádza v IEC/TS 61980-3, 
ktorá sa má prijať do roku 2014.

Or. en
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Odôvodnenie

V tejto smernici by sa nemalo brániť rozvoju a zavádzaniu nových nabíjacích technológií, ako 
je napríklad bezdrôtové nabíjanie.

Pozmeňujúci návrh 136
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Príloha 3 – bod 1 – podbod 1.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2. Nabíjacie miesta pre rýchle nabíjanie 
motorových vozidiel elektrickou energiou

1.2. Nabíjacie miesta pre rýchle nabíjanie 
motorových vozidiel elektrickou energiou
nad 22 kW

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Alajos Mészáros

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Nabíjacie miesta pre rýchle nabíjanie 
striedavým prúdom (AC) pre elektrické
vozidlá musia byť na účely interoperability 
vybavené konektormi typu X podľa normy 
EN 62196-2:2012.

Nabíjacie miesta pre rýchle nabíjanie 
striedavým prúdom (AC) pre vozidlá musia 
byť na účely interoperability vybavené 
pripojenými káblami s konektorom typu 2
podľa normy EN 62196-2:2012
a príslušných aktualizácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Fiona Hall

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – bod 1,2 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Nabíjacie miesta pre rýchle nabíjanie 
jednosmerným prúdom (DC) pre elektrické 
vozidlá musia byť na účely interoperability 
vybavené konektormi typu „Combo 2“ 
uvedenými v príslušnej norme, ktorá má 
byť prijatá do roku 2014.

Nabíjacie miesta pre rýchle nabíjanie 
jednosmerným prúdom (DC) pre elektrické 
vozidlá musia byť na účely interoperability 
vybavené multištandardnými konektormi 
typu „CHAdeMO“ a „Combo 2“ 
uvedenými v príslušnej norme, ktorá má 
byť prijatá do roku 2014.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli budúce normy technologicky neutrálne a zlučiteľné s vývojom na trhu, 
t. j. aby boli v súlade s elektrickými vozidlami vyrábanými a používanými v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 139
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Plniace stanice LNG pre plavidlá musia 
spĺňať príslušnú normu EN, ktorá má byť 
prijatá do roku 2014.

Plniace stanice LNG pre plavidlá musia 
spĺňať príslušnú normu EN, ktorá má byť 
prijatá do roku 2014 v súlade s príslušnými 
nariadeniami a normami IMO a ISO. 
Členské štáty sa musia skoordinovať, aby 
čo najskôr spoločne podporili rozvoj 
týchto noriem IMO a ISO. 

Or. en


