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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pripažįstama, kad sunku parduoti transporto priemones, kuriose nenaudojami naftos 
produktai, ypač kai nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis nėra realių papildymo ar 
įkrovimo galimybių. Šiuo metu naujoms technologijoms ir naujoms transporto priemonėms 
sunku konkuruoti vidaus rinkoje ir užimti reikšmingą rinkos dalį. Atsižvelgiant į tai, šia 
direktyva siekiama sukurti paskatų ir duoti ženklą, kad būtų investuojama į alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros plėtrą ir diegimą norint padėti naujiems rinkos dalyviams ir padidinti 
konkurenciją.  

Viena vertus, reikia numatyti priemones, kuriomis būtų užtikrintos galimybės naudotis 
energijos papildymo šaltiniais, skirtais naujoms transporto priemonėms. Kita vertus, kišimasis 
į rinką turi tam tikrą kainą vyriausybei ir vartotojams. Be to, svarbu pažymėti, kad gali būti 
neveiksminga ir neproduktyvu investuoti į infrastruktūrą, jei reikiamos technologijos dar nėra 
parengtos ar nėra išbandytos. Ypač vandeniliu varomi automobiliai dar nėra pakankamai 
ištobulinti, kad patektų į rinką.

Pranešėjas palankiai vertina bandymus diegti alternatyviųjų degalų infrastruktūras ir taip 
nuolat mažinti Sąjungos priklausomybę nuo naftos. Pranešėjas pabrėžia, kad investicijos 
turėtų būti pirmiausia daromos atsižvelgiant į rinkos paklausą ir remtis technologiškai 
neutraliu pagrindu. Pranešėjas taip pat tvirtai tiki, kad Sąjunga turėtų skirti pakankamai lėšų 
moksliniams tyrimams ir plėtrai, siekdama palengvinti naujų technologijų integraciją į rinką ir 
paspartinti jų parengtį diegimui. Be to, pranešėjas tiki, kad ES standartizavimo pastangos 
šiam pasiūlymui yra lemiamos, atsižvelgiant į šios direktyvos plačią tarpvalstybinę dimensiją. 
Siekiant laikytis ES išskiriamo anglies dioksido kiekio mažinimo programos, svarbu, kad 
Europos rinka ir toliau tvirtai pirmautų teikdama tokias iniciatyvas, kaip ši. 

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kai valstybės narės nustato 
nacionalinės politikos sistemas, turėtų 
būti visapusiškai atsižvelgta į 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
diegimo poveikį vartotojams ir 
mokestinėms pajamoms, taip pat 
būsimųjų investicijų į tokios 
infrastruktūros diegimą ekonominiam 
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efektyvumui;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) lėtojo ir greitojo įkrovimo punktų 
įrenginių standartai turėtų būti laikomi 
suderintais, jei jie parengti remiantis 
bendru susitarimu, kaip nurodyta III 
priedo 1.1 punkte ir III priedo 1.2 punkte, 
ir paskelbti taikant nacionalines 
procedūras. Standartai turėtų būti nuolat 
atnaujinami atsižvelgiant į technologijų 
pažangą bei geros inžinerinės praktikos 
plėtrą saugos srityje;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 

(11) elektra yra ypač patraukli diegiant 
elektromobilius ir elektrines dvirates 
variklines transporto priemones miestų 
aglomeracijose, nes yra galimybių 
pagerinti oro kokybę ir sumažinti triukšmą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų 
įrengta pakankamai elektromobilių 
įkrovimo punktų – bent dvigubai tiek, kiek 
yra elektromobilių, ir kad 10 % iš jų būtų 
viešieji, daugiausia dėmesio skiriant miestų 
aglomeracijoms. Privatūs elektromobilių 
savininkai yra labai priklausomi nuo 
prieigos prie įkrovimo punktų 
kolektyvinėse automobilių stovėjimo 
aikštelėse, pavyzdžiui, daugiabučiuose, 
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pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

biuruose ir verslo centruose. Valdžios 
institucijos turėtų padėti piliečiams ir 
priimti reguliavimo nuostatas, kuriomis 
būtų užtikrinama, kad teritorijų planuotojai 
ir valdytojai numatytų tinkamą 
infrastruktūrą ir pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vandeniliu varomų transporto 
priemonių, įskaitant vandeniliu varomas 
dvirates variklines transporto priemones, 
skverbties į rinką rodikliai šiuo metu labai 
maži, tačiau siekiant užtikrinti, kad 
vandeniliu varomos transporto priemonės 
būtų naudojamos plačiu mastu, būtina 
sukurti pakankamą vandenilio papildymo 
infrastruktūrą;

(17) vandeniliu varomų transporto 
priemonių, įskaitant vandeniliu varomas 
dvirates variklines transporto priemones, 
skverbties į rinką rodikliai šiuo metu labai 
maži, tačiau siekiant užtikrinti, kad 
vandeniliu varomos transporto priemonės 
būtų naudojamos platesniu mastu ir ilgą 
laiką, būtina sukurti pakankamą vandenilio 
papildymo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų sukurta viešoji vandenilio tiekimo 
variklinėmis transporto priemonėms 
infrastruktūra, kurioje atstumai tarp 
tokioms priemonėms skirtų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje šalies teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 

(18) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
kai tik technologija bus ištobulinta, būtų 
sukurta viešoji vandenilio tiekimo 
variklinėmis transporto priemonėms 
infrastruktūra, kurioje atstumai tarp 
tokioms priemonėms skirtų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje šalies teritorijoje, o miestų 
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skaičius papildymo punktų. Taip atsirastų 
galimybė vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis judėti visoje Sąjungoje;

aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius papildymo punktų. Taip atsirastų 
galimybė vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis judėti visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekiant užtikrinti ir išsaugoti 
Europos šalių pramonės 
konkurencingumą bus skiriamos ES lėšos 
tolesniems alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros diegimo moksliniams 
tyrimams ir plėtrai, kaip šiuo metu tai 
daroma trečiosiose šalyse, kurios 
pirmauja diegiant tokias naujas 
technologijas kaip elektromobilių elektros 
baterijos;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatoma bendra 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
diegimo Sąjungoje priemonių sistema, 
siekiant sumažinti transporto 
priklausomybę nuo naftos, ir minimalūs 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros, 
įskaitant elektromobilių įkrovimo punktus 
ir gamtinių dujų (suskystintų GD ir 
suslėgtų GD) bei vandenilio papildymo 
punktus, kūrimo reikalavimai bei techninės 
specifikacijos.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
alternatyviųjų degalų rinkos plėtros ir 
infrastruktūros nacionalinės politikos 
sistemą, kuri apima I priede nurodytą 
informaciją ir kurią sudaro bent tokios 
dalys:
– esamos alternatyviųjų degalų padėties ir 
raidos perspektyvų vertinimas;
– alternatyviųjų degalų infrastruktūros
tęstinumo tarpvalstybiniu mastu 
vertinimas;

– reguliavimo sistema, skirta alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros kūrimui remti;

– politikos priemonės, skirtos nacionalinės 
politikos sistemos įgyvendinimui remti;

– diegimo ir gamybos paramos priemonės;
– parama moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir demonstracinei 
veiklai;

– alternatyviųjų degalų naudojimo 
planiniai rodikliai;

– 2020 m. numatomas alternatyviaisiais 
degalais varomų transporto priemonių 
skaičius;
– suskystintų GD papildymo punktų 
uostuose, kurie nepriklauso TEN-T 
pagrindiniam tinklui, bet yra svarbūs 
transporto operacijų neatliekantiems 
laivams, visų pirma žvejybos laivams, 
poreikio vertinimas;
– kai tinka, bendradarbiavimo susitarimai 
su kitomis valstybėmis narėmis pagal antrą 
dalį;
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– alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
diegimo poveikis mokestinėms pajamoms 
ir vartotojams;
– išsami ekonominės naudos analizė. 

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. bent tiek, 
kiek nurodyta II priedo lentelėje, 
elektromobilių įkrovimo punktų.

1. Valstybės narės stengiasi užtikrinti, kad 
ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengtas minimalus skaičius, t. y. 
apytiksliai tiek, kiek nurodyta II priedo 
lentelėje, elektromobilių įkrovimo punktų.

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektromobilių lėtojo įkrovimo punktai 
ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

3. Elektromobilių lėtojo įkrovimo punktai 
ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Elektromobilių greitojo įkrovimo punktai 
ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.2 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Elektromobilių greitojo įkrovimo punktai 
ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.2 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Valstybės narės užtikrina, kad lėtojo ir 
greitojo įkrovimo punktų įrenginiais, kaip 
nurodyta III priedo 1.1 ir 1.2 punktuose, 
būtų galima naudotis teisingomis, 
pagrįstomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis.

Valstybės narės stengiasi užtikrinti, kad 
lėtojo ir greitojo įkrovimo punktų 
įrenginiais, kaip nurodyta III priedo 1.1 ir 
1.2 punktuose, būtų galima naudotis 
teisingomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis, ir numato 
reikiamą lankstumą siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi konkrečių 
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nacionaliniu lygmeniu taikomų saugos 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina, 
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, stengiasi 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d. būtų įrengta pakankamai 
viešųjų papildymo punktų, kad vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis būtų 
galima judėti visoje šalies teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visuose 
pagrindinio transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) jūrų uostuose būtų įrengti 
viešieji suskystintų GD papildymo punktai, 
skirti jūrų ir vidaus vandenų transportui.

1. Valstybės narės stengiasi užtikrinti, kad 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
visuose pagrindinio transeuropinio 
transporto tinklo (TEN-T) jūrų uostuose 
būtų įrengti viešieji suskystintų GD 
papildymo punktai, skirti jūrų ir vidaus 
vandenų transportui.

Or. en
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Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ataskaitą sudaro šios dalys: 2. Komisijos ataskaitą sudaro šios dalys:

– veiksmų, kurių ėmėsi kiekviena valstybė 
narė, vertinimas;

– veiksmų, kurių ėmėsi kiekviena valstybė 
narė, ir jų ekonominio efektyvumo
vertinimas;

– šios direktyvos poveikio alternatyviųjų 
degalų rinkos plėtrai ir poveikio 
ekonomikai bei aplinkai vertinimas.

-šios direktyvos poveikio alternatyviųjų 
degalų rinkos plėtrai ir poveikio 
ekonomikai, aplinkai ir vartotojams
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Planiniai rodikliai 5. Planiniai rodikliai

– Alternatyviųjų degalų naudojimo įvairių 
rūšių transportui (kelių, geležinkelių, 
vandens ir oro) ir atitinkamos 
infrastruktūros diegimo 2020 m. 
nacionaliniai planiniai rodikliai.

– Alternatyviųjų degalų naudojimo įvairių 
rūšių transportui (kelių, geležinkelių, 
vandens ir oro) ir atitinkamos 
infrastruktūros diegimo 2020 m. 
nacionaliniai orientaciniai planiniai 
rodikliai.

– Metiniai alternatyviųjų degalų naudojimo 
įvairių rūšių transportui ir atitinkamos 
infrastruktūros diegimo nacionaliniai 
planiniai rodikliai, nustatomi norint 
pasiekti 2020 m. nacionalinius planinius 
rodiklius.

Metiniai alternatyviųjų degalų naudojimo 
įvairių rūšių transportui ir atitinkamos 
infrastruktūros diegimo nacionaliniai 
orientaciniai planiniai rodikliai, nustatomi 
norint pasiekti 2020 m. nacionalinius 
planinius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ekonomikos ir rinkos plėtra
Metinių pajėgumų didinimo ir pajėgumų 
naudojimo, tiesioginių ir netiesioginių 
išlaidų ir mokestinių pajamų pokyčių 
ataskaitų teikimas.

Or. en


