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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vozidla, pro jejichž pohon se nepoužívají ropné produkty, je jak známo těžké prodat, a to 
především z toho důvodu, že možnosti doplnění paliva či dobití jsou na vnitrostátní 
i mezinárodní úrovni stále těžko dostupné. Pro nové technologie a nová vozidla je 
v současnosti velmi obtížné prosadit se na vnitřním trhu a získat na něm významnější podíl. 
V této souvislosti má směrnice za cíl vytvořit pobídky a vyslat signály pro investice do 
rozvoje a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, a usnadnit tak vstup nových subjektů 
na trh a zvýšit konkurenci. 

Na jednu stranu je nutné počítat s opatřeními, která povedou k zajištění dostupnosti 
pohonných prostředků pro nová vozidla, například pro elektromobily. Na druhou stranu ale 
zásah do fungování trhu představuje pro vlády a spotřebitele určité výdaje. Navíc je důležité 
zmínit, že by investování do infrastruktury mohlo být neefektivní a kontraproduktivní, pokud 
by nebyla vyvinuta související technologie či by ještě nebyla ověřena. Zvláště se zdá, že 
automobily na vodíkový pohon zatím nejsou připraveny ke vstupu na trh.

Navrhovatelka vítá pokusy uvést do praxe infrastruktury pro alternativní paliva, a plynule tak 
snižovat závislost Unie na ropě. Zdůrazňuje, že by se investice měly řídit primárně poptávkou 
na trhu a měly by být založeny na technologicky neutrálním základě. Navrhovatelka navíc 
pevně věří, že by Unie měla uvolnit přiměřené finanční prostředky na výzkum a vývoj, aby se 
usnadnilo začleňování nových technologií na trh a urychlila se jejich připravenost k zavedení. 
Navrhovatelka se také domnívá, že snahy EU o standardizaci jsou s ohledem na tento návrh 
klíčové, vzhledem k širokému přeshraničnímu rozsahu této směrnice. Na závěr je důležité, 
aby si evropský trh bez problémů udržel svou vedoucí pozici v oblasti podobných iniciativ 
s cílem držet se programu EU pro dekarbonizaci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Při stanovování vnitrostátních rámců 
politiky by měly členské státy plně 
zohlednit dopady, které má zavádění 
infrastruktury pro alternativní paliva na 
spotřebitele, daňové příjmy i na efektivitu
budoucích investic do zavádění 
podobných infrastruktur.
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Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) Normy týkající se vybavení pro 
pomalé i rychlé dobíjecí stanice by měly 
být považovány za harmonizované, 
jakmile jsou navrženy po společné 
dohodě, jak je zmíněno v bodech 1.1 a 1.2 
přílohy III, a zveřejněny podle 
vnitrostátních postupů.   Normy by měly 
být aktualizovány s ohledem na technický 
pokrok a vývoj správné technické praxe 
týkající se otázek bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

regulační ustanovení, která občanům 
pomohou tím, že zajistí, aby developeři 
a správci lokalit poskytli příslušnou 
infrastrukturu s dostatečným počtem 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Vodíková vozidla, včetně 
jednostopých vozidel na vodíkový pohon, 
mají v současnosti velmi nízkou míru 
rozšíření na trhu, ale vytvoření dostatečné 
infrastruktury vodíkových čerpacích stanic 
je nezbytné pro umožnění širšího využití 
vodíkových vozidel.

(17) Vodíková vozidla, včetně 
jednostopých vozidel na vodíkový pohon, 
mají v současnosti velmi nízkou míru 
rozšíření na trhu, ale vytvoření dostatečné 
infrastruktury vodíkových čerpacích stanic 
je z dlouhodobého hlediska  nezbytné pro 
umožnění širšího využití vodíkových 
vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a) Aby byla zajištěna a zabezpečena 
konkurenceschopnost evropských 
průmyslových odvětví, poskytne EU 
potřebné finanční prostředky na další 
výzkum a vývoj v oblasti zavádění 
infrastruktury pro alternativní paliva, 
neboť v současné době mají vedoucí 
pozici v zavádění nových technologií, jako 
například elektrických baterií pro 
elektromobily, třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 
rámec politiky pro tržní rozvoj 
alternativních paliv a jejich infrastrukturu, 
jenž bude obsahovat informace uvedené 
v příloze I a alespoň tyto prvky:
– posouzení stavu a budoucího rozvoje 
v oblasti alternativních paliv;
– posouzení přeshraniční kontinuity 
pokrytí infrastrukturou pro alternativní 
paliva;

– regulační rámec na podporu vytváření 
infrastruktury pro alternativní paliva;

– opatření na podporu provádění 
vnitrostátního rámce politiky;

– podpůrná opatření v oblasti zavádění 
a výroby;

– podporu v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací;

– cílové hodnoty využití alternativních 
paliv;

– předpokládaný počet vozidel s pohonem 
na alternativní paliva do roku 2020;

– posouzení potřeby čerpacích stanic 
s LNG v přístavech mimo hlavní síť TEN-
T, které jsou významné pro plavidla, která 
neprovozují dopravu, zejména rybářská 
plavidla;
– pokud je to na místě, ujednání 
o spolupráci s dalšími členskými státy 
podle odstavce 2;

– posouzení vlivu zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva na daňové příjmy 
a spotřebitele;
– podrobná analýza nákladové účelnosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Rychlé dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí do 31. prosince 2017 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 1.2.

Rychlé dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla musí do 31. prosince 2017 splnit 
požadavky technických specifikací 
uvedených v příloze III bodě 1.2.

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

Členské státy se pokusí zajistit, aby bylo 
vybavení pro pomalé a rychlé dobíjecí 
stanice podle přílohy III bodů 1.1 a 1.2 
dostupné za spravedlivých, přiměřených 
a nediskriminačních podmínek, a umožní 
potřebnou flexibilitu, aby bylo zajištěno 
dodržování specifických požadavků na 
bezpečnost uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva Komise obsahuje tyto prvky: Zpráva Komise obsahuje tyto prvky:
– posouzení opatření přijatých 
jednotlivými členskými státy;

– posouzení opatření přijatých 
jednotlivými členskými státy, včetně 
nákladové účelnosti;

– posouzení účinků této směrnice na vývoj 
na trhu alternativních paliv a dopad na 
ekonomiku a životní prostředí;

– posouzení účinků této směrnice na vývoj 
na trhu alternativních paliv a dopad na 
ekonomiku, životní prostředí 
a spotřebitele;
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Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Cíle 5. Cíle

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Příloha I – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Rozvoj ekonomiky a vývoj na trhu
Každoroční předkládání zprávy 
o navyšování kapacity, využití kapacity, 
přímých a nepřímých nákladech 
a změnách daňových příjmů.

Or. en


