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ĪSS PAMATOJUMS

Nākas atzīt, ka nav viegli pārdot transportlīdzekļus, kuros neizmanto naftas produktus, jo īpaši ņemot 
vērā ierobežotās iespējas tos uzpildīt vai uzlādēt gan atsevišķās valstīs, gan pārrobežu reģionos. 
Pašlaik jaunas tehnoloģijas un jauni transportlīdzekļi nespēj veiksmīgi konkurēt iekšējā tirgū un 
iekarot ievērojamu tirgus daļu. Tādēļ šīs direktīvas mērķis ir radīt stimulus un rosināt investīcijas 
alternatīvu degvielu infrastruktūras izstrādē un izveidē, lai atvieglotu jaunu tirgus dalībnieku 
ienākšanu un palielinātu konkurenci. 

No vienas puses, ir jāparedz pasākumi, kā nodrošināt uzlādes iekārtas jauniem transportlīdzekļiem, 
piemēram, elektrotransportlīdzekļiem. No otras puses, iejaukšanās tirgus darbībā rada papildu 
izmaksas gan valstij, gan patērētājiem. Turklāt ir jāuzsver, ka, iespējams, būtu neefektīvi un 
nelietderīgi veikt investīcijas infrastruktūrā, ja attiecīgā tehnoloģija vēl nav pilnībā izstrādāta vai 
pārbaudīta. Piemēram, ūdeņraža automobiļi, šķiet, vēl nav gatavi ienākšanai tirgū.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē mēģinājumus izveidot alternatīvu degvielu infrastruktūru, 
tādējādi pastāvīgi mazinot ES atkarību no naftas. Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka investīciju 
apmērus galvenokārt nosaka tirgus pieprasījums un tām jābūt tehnoloģiski neitrālām. Turklāt atzinuma 
sagatavotājs ir cieši pārliecināts, ka ES jānodrošina pienācīgi līdzekļi pētniecībai un izstrādei, lai 
atvieglotu jaunu tehnoloģiju ienākšanu tirgū un paātrinātu to galīgo izstrādi. Atzinuma sagatavotājs arī 
uzskata, ka šis priekšlikums lielā mērā ir atkarīgs no ES centieniem standartizācijas jomā, ņemot vērā 
direktīvas plašos pārrobežu aspektus. Visbeidzot, saskaņā ar ES dekarbonizācijas programmu ir 
svarīgi panākt, lai Eiropas tirgus saglabātu savu pārliecinošo vadību šādu iniciatīvu jomā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 
un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstīm izstrādājot savu 
politisko regulējumu, vajadzētu pilnībā 
ņemt vērā alternatīvo degvielu 
infrastruktūras ieviešanas ietekmi uz 
patērētājiem un nodokļu ieņēmumiem, kā 
arī uz paredzamo investīciju izmaksu 
lietderību, ieviešot šādu infrastruktūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Vajadzētu uzskatīt, ka lēnas un 
ātras elektrouzlādes punktu aprīkojuma 
standarti ir saskaņoti, ja tie ir izstrādāti, 
kopīgi vienojoties, kā minēts III pielikuma 
1.1. un 1.2. punktā, un publicēti saskaņā 
ar attiecīgo valstu procedūru. Standartus 
vajadzētu atjaunināt, ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību un labas 
inženiertehniskās prakses sasniegumus 
drošības jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 

(11) Elektroenerģija ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
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attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šobrīd ūdeņraža transportlīdzekļu —
tostarp ar ūdeņradi darbināmu divriteņu 
transportlīdzekļu — izplatība tirgū ir ļoti 
maza, taču pietiekamas ūdeņraža uzpildes 
infrastruktūras attīstīšana ir 
priekšnoteikums tam, lai ūdeņraža 
transportlīdzekļus varētu ieviest lielākā 
mērogā.

(17) Šobrīd ūdeņraža transportlīdzekļu —
tostarp ar ūdeņradi darbināmu divriteņu 
transportlīdzekļu — izplatība tirgū ir ļoti 
maza, taču pietiekamas ūdeņraža uzpildes 
infrastruktūras attīstīšana ir 
priekšnoteikums tam, lai ilgtermiņā 
ūdeņraža transportlīdzekļus varētu ieviest 
lielākā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
attīstīta tāda publiski pieejama 
infrastruktūra mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar ūdeņradi, lai attālumi 
starp mehānisko transportlīdzekļu uzpildes 
punktiem ļautu ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustībai notikt visā valsts teritorijā un lai 
noteikts skaits uzpildes punktu atrastos 
pilsētu aglomerācijās. Tādējādi ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt visā 
Savienības teritorijā.

(18) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
attīstīta tāda publiski pieejama 
infrastruktūra mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar ūdeņradi, tiklīdz šī 
tehnoloģija ir rūpīgi izstrādāta, lai 
attālumi starp mehānisko transportlīdzekļu 
uzpildes punktiem ļautu ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustībai notikt visā valsts 
teritorijā un lai noteikts skaits uzpildes 
punktu atrastos pilsētu aglomerācijās. 
Tādējādi ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustība varētu notikt visā Savienības 
teritorijā.
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai nodrošinātu un aizsargātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, tiks 
atvēlēts vajadzīgais ES finansējums 
turpmākai pētniecībai un izstrādei nolūkā 
izveidot alternatīvo degvielu 
infrastruktūru, jo pašlaik jaunu 
tehnoloģiju ieviešanā, piemēram, saistībā 
ar elektrotransportlīdzekļu 
akumulatoriem, vadošā loma pieder 
trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido vienotu 
pasākumu sistēmu alternatīvo degvielu 
infrastruktūras ieviešanai Savienībā, lai 
novērstu transporta nozares atkarību no 
naftas, un nosaka prasību minimumu 
alternatīvo degvielu infrastruktūras 
attīstīšanai un kopējās tehniskās 
specifikācijas, tostarp attiecībā uz 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktiem 
un dabasgāzes (LNG un CNG) un ūdeņraža 
uzpildes punktiem.

Ar šo direktīvu izveido vienotu pasākumu 
sistēmu alternatīvo degvielu infrastruktūras 
ieviešanai Savienībā, lai mazinātu
transporta nozares atkarību no naftas, un 
nosaka prasību minimumu alternatīvo
degvielu infrastruktūras attīstīšanai un 
kopējās tehniskās specifikācijas, tostarp 
attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktiem un dabasgāzes (LNG un 
CNG) un ūdeņraža uzpildes punktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem valsts politisko 
regulējumu alternatīvo degvielu un to 
infrastruktūras tirgus attīstībai un tajā 
iekļauj I pielikumā noteikto informāciju un 
vismaz šos elementus:

– novērtējumu par situāciju alternatīvo 
degvielu jomā un tās turpmāko attīstību;

– novērtējumu par alternatīvo degvielu 
infrastruktūras pārklājuma pārrobežu 
nepārtrauktību;
– regulējumu alternatīvo degvielu 
infrastruktūras attīstīšanas atbalstam;
– politikas pasākumus valsts politiskā 
regulējuma īstenošanas atbalstam;
– ieviešanas un ražošanas atbalsta 
pasākumus;
– atbalstu pētniecībai, tehnoloģiskajai 
izstrādei un demonstrējumiem;
– alternatīvo degvielu ieviešanas 
mērķrādītājus;
– informāciju par alternatīvo degvielu 
transportlīdzekļu provizorisko skaitu 
2020. gadā;

– novērtējumu par LNG uzpildes punktu 
nepieciešamību ostās, kas ir ārpus TEN-T 
pamattīkla un ir svarīgas kuģiem, kuri 
neveic pārvadājumus, jo sevišķi zvejas 
kuģiem;
– attiecīgos gadījumos — mehānismus 
sadarbībai ar citām dalībvalstīm saskaņā ar 
2. punktu;

– novērtējumu par alternatīvo degvielu 
infrastruktūras ieviešanas ietekmi uz 
nodokļu ieņēmumiem un patērētājiem;
– rūpīgi sagatavotu izmaksu un ieguvumu 
analīzi. 
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Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālais 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktu — vismaz tāds skaits punktu, kāds 
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

1. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
minimālais skaits elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu — apmēram tikpat, cik
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu 
lēnas uzlādes punktu atbilstību 
III pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktajām 
tehniskajām specifikācijām nodrošina ne 
vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

3. Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu 
lēnas uzlādes punktu atbilstību 
III pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktajām 
tehniskajām specifikācijām nodrošina ne 
vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu ātras 
uzlādes punktu atbilstību III pielikuma 
1.2. apakšpunktā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām nodrošina ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 31. decembrim.

Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu ātras 
uzlādes punktu atbilstību III pielikuma 
1.2. apakšpunktā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām nodrošina ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 31. decembrim.

Dalībvalstis nodrošina, ka lēnas un ātras 
uzlādes punktu aprīkojums, kas noteikts 
III pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā, ir 
pieejams ar taisnīgiem, samērīgiem un 
vienlīdzīgiem nosacījumiem.

Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka lēnas un 
ātras uzlādes punktu aprīkojums, kas 
noteikts III pielikuma 1.1. un 
1.2. apakšpunktā, ir pieejams ar taisnīgiem, 
samērīgiem un vienlīdzīgiem 
nosacījumiem, un pieļauj vajadzīgo 
elastīgumu, lai nodrošinātu valstī 
piemērojamo konkrēto drošības prasību 
ievērošanu.
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Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir 
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to 
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 
300 km, lai ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustība ne vēlāk kā 2020. gada 
31. decembrī būtu iespējama visā valsts 
teritorijā.

1. Dalībvalstis, kuru teritorijā šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienā jau ir ūdeņraža 
uzpildes punkti, cenšas nodrošināt, ka to 
teritorijā ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, lai 
ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne vēlāk 
kā 2020. gada 31. decembrī būtu iespējama 
visā valsts teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka publiski 
pieejami LNG uzpildes punkti jūras un 
iekšzemes ūdensceļu transportlīdzekļiem 
visās Eiropas transporta (TEN-T) 
pamattīkla jūras ostās ir pieejami ne vēlāk 
kā 2020. gada 31. decembrī.

1. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
publiski pieejami LNG uzpildes punkti 
jūras un iekšzemes ūdensceļu 
transportlīdzekļiem visās Eiropas 
transporta (TEN-T) pamattīkla jūras ostās 
ir pieejami ne vēlāk kā 2020. gada 
31. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.Komisijas ziņojumā iekļauj šādus 
elementus:

Komisijas ziņojumā iekļauj šādus 
elementus:

– katras dalībvalsts īstenoto pasākumu 
novērtējumu;

– katras dalībvalsts īstenoto pasākumu, kā 
arī to izmaksu lietderības novērtējumu;

– novērtējumu par šīs direktīvas ietekmi uz 
alternatīvo degvielu tirgus attīstību un 
ietekmi uz ekonomiku un vidi;

– novērtējumu par šīs direktīvas ietekmi uz 
alternatīvo degvielu tirgus attīstību un 
ietekmi uz ekonomiku, vidi un 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mērķrādītāji 5. Mērķrādītāji

– Valsts mērķrādītāji 2020. gadam attiecībā 
uz alternatīvo degvielu ieviešanu 
dažādajiem transporta veidiem (autoceļu, 
dzelzceļa, ūdens un gaisa transports) un 
attiecīgās infrastruktūras izveidi.

– Valsts indikatīvie mērķrādītāji 
2020. gadam attiecībā uz alternatīvo 
degvielu ieviešanu dažādajiem transporta 
veidiem (autoceļu, dzelzceļa, ūdens un 
gaisa transports) un attiecīgās 
infrastruktūras izveidi.

– Valsts mērķrādītāji, kas noteikti pa 
gadiem, alternatīvo degvielu ieviešanai 
dažādajiem transporta veidiem un 
attiecīgās infrastruktūras izveidei, lai 
sasniegtu valsts mērķrādītājus 
2020. gadam.

– Valsts indikatīvie mērķrādītāji, kas 
noteikti pa gadiem, alternatīvo degvielu 
ieviešanai dažādajiem transporta veidiem 
un attiecīgās infrastruktūras izveidei, lai 
sasniegtu valsts mērķrādītājus 
2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
I pielikums - 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Izmaiņas ekonomikas un tirgus 
attīstībā
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Gada pārskatu sagatavošana par papildu 
jaudām, jaudu izmantojumu, tiešajām un 
netiešajām izmaksām un nodokļu 
ieņēmumu svārstībām.

Or. en


