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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Predpokladá sa, že vozidlá, ktoré nepoužívajú ropné produkty, sa ťažšie predávajú najmä preto, že 
možnosti tankovania či dobíjania nie sú ľahko dostupné na vnútroštátnej ani na medzinárodnej úrovni. 
V súčasnej dobe je pre nové technológie a nové vozidlá ťažké súťažiť na vnútornom trhu a dosiahnuť 
na ňom významný podiel. V tejto situácii je zámerom tejto smernice vytvoriť stimuly a vyslať signály 
na investovanie do vývoja a zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá s cieľom podporiť 
príchod nových subjektov na trh a zvýšiť konkurenciu. 

Na jednej strane treba počítať s opatreniami, ktoré zabezpečia dostupnosť dopĺňania energie do 
nových vozidiel, ako sú elektrické vozidlá. Na druhej strane zasahovanie do trhu znamená určité 
náklady pre vlády i pre spotrebiteľov. Ďalej je dôležité uvedomiť si, že by bolo asi neefektívne 
a kontraproduktívne investovať do infraštruktúry, keby príslušná technológia nebola ešte pripravená 
alebo overená. Zdá sa, že najmä autá s vodíkovým pohonom ešte nie sú pripravené na vstup na trh.

Spravodajkyňa víta pokusy v zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, vďaka ktorým sa 
plynule znižuje závislosť Únie od ropy. Spravodajkyňa zdôrazňuje, že investície by sa mali riadiť 
predovšetkým dopytom na trhu a mali by byť postavené na technologicky neutrálnom základe. Okrem 
toho je presvedčená, že Únia by mala poskytnúť primerané finančné prostriedky na náležitý výskum a 
vývoj s cieľom podporiť na trhu šírenie nových technológií a urýchliť ich pripravenosť na zavádzanie. 
Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že vzhľadom na veľký cezhraničný rozmer tejto smernice je 
v súvislosti s týmto návrhom práca EÚ v oblasti normalizácie veľmi dôležitá. A napokon treba dodať, 
že v záujme dodržiavania programu EÚ v oblasti dekarbonizácie je dôležité, aby bol európsky trh 
naďalej pevne na čele takýchto iniciatív.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Členské štáty by mali pri stanovovaní 
svojich vnútroštátnych politických rámcov 
v plnej miere brať do úvahy vplyv 
zavádzania infraštruktúry pre alternatívne 
palivá na spotrebiteľov a na daňové 
príjmy, ako aj na nákladovú efektívnosť 
budúcich investícií do zavádzania tejto 
infraštruktúry.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Normy týkajúce sa zariadenia pre 
nabíjacie miesta pre pomalé a rýchle 
nabíjanie by sa mali považovať za 
harmonizované, keď budú vypracované 
na základe spoločnej dohody podľa
prílohy III.1.1 a III.1.2 a zverejnené 
podľa vnútroštátnych postupov. Normy sa 
menia a dopĺňajú na základe technického 
pokroku a vývoja správnej inžinierskej 
praxe v oblasti bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
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 

(11) Elektrická energia je 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 
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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.

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 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Vodíkové vozidlá vrátane 
dvojkolesových vozidiel s pohonom na 
vodík sú v súčasnosti veľmi málo rozšírené 
na trhu, ale budovanie dostatočnej 
infraštruktúry plniacich staníc vodíka je 
dôležité, aby sa umožnilo zavádzanie 
vodíkových vozidiel v širšom rozsahu.

(17) Vodíkové vozidlá vrátane 
dvojkolesových vozidiel s pohonom na 
vodík sú v súčasnosti veľmi málo rozšírené 
na trhu, ale budovanie dostatočnej 
infraštruktúry plniacich staníc vodíka je 
dôležité, aby sa z dlhodobého hľadiska
umožnilo zavádzanie vodíkových vozidiel 
v širšom rozsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
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) Keď budú technológie vyspelé,
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.
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Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) S cieľom zabezpečiť a udržať 
konkurencieschopnosť európskych 
priemyselných odvetví poskytne EÚ 
potrebné finančné prostriedky na ďalší 
výskum a vývoj zavádzania infraštruktúry 
pre alternatívne palivá, pretože v súčasnej 
dobe sú to tretie krajiny, ktoré zohrávajú 
hlavnú úlohu pri zavádzaní nových 
technológií, ako sú elektrické batérie pre 
elektrické vozidlá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 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 zriaďuje spoločný 
rámec opatrení na zavedenie infraštruktúry 
pre alternatívne palivá v Únii s cieľom 
znížiť 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme národný 
politický rámec pre rozvoj trhu s 
alternatívnymi palivami a ich 
infraštruktúry, ktorý bude zahŕňať 
informácie uvedené v prílohe I a 
obsahovať prinajmenej tieto prvky:
– posúdenie stavu a budúceho rozvoja 
alternatívnych palív;
– posúdenie cezhraničného pokrytia 
infraštruktúrou pre alternatívne palivá;
– regulačný rámec na podporu budovania 
infraštruktúry pre alternatívne palivá;
– politické opatrenia na podporu 
vykonávania národného politického rámca;
– opatrenia na podporu zavádzania a 
výroby;
– podpora výskumu, technického rozvoja 
a demonštračných činností;
– ciele pre zavádzanie alternatívnych palív;

– predpokladaný počet vozidiel s pohonom 
na alternatívne palivá do roku 2020;

– posúdenie potreby plniacich staníc LNG 
v prístavoch mimo základnej siete TEN-T, 
ktoré sú dôležité pre plavidlá 
nevykonávajúce dopravné činnosti, najmä 
rybárske plavidlá;
– prípadne dohody o spolupráci 
s ostatnými členskými štátmi v súlade 
s druhým odsekom.

– posúdenie vplyvu zavádzania 
infraštruktúry pre alternatívne palivá na 
daňové príjmy a na spotrebiteľov;
– dôkladná analýza nákladov a prínosov. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
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, a to približne
v počte uvedenom v tabuľke v prílohe II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. 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 rýchle nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2017 spĺňať technické 
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.2.

Nabíjacie miesta pre rýchle nabíjanie 
elektrických vozidiel musia najneskôr do 
31. decembra 2017 spĺňať technické 
špecifikácie stanovené v prílohe III časti 
1.2.

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 sa snažia zabezpečiť, 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, a umožnia 
potrebnú pružnosť s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie špecifických bezpečnostných 
požiadaviek uplatňovaných na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
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 v rámci celého štátneho územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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 
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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správa Komisie obsahuje tieto prvky: 2. Správa Komisie obsahuje tieto prvky:

– posúdenie opatrení prijatých každým 
členským štátom;

– posúdenie opatrení prijatých každým 
členským štátom vrátane ich nákladovej 
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efektívnosti;
– posúdenie vplyvu tejto smernice na 
rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 
a dosahu na hospodárstvo a životné 
prostredie;

– posúdenie vplyvu tejto smernice na 
rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 
a dosahu na hospodárstvo, životné 
prostredie a spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Príloha I 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ciele 5. Ciele
– vnútroštátne ciele do roku 2020 pre 
zavádzanie alternatívnych palív v rôznych 
druhoch dopravy (cestná, železničná, 
vodná a letecká) a pre príslušnú 
infraštruktúru;

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

– 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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Príloha I – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Vývoj v hospodárstve a na trhu
Ročné správy o doplnení kapacít, 
využívaní kapacít, priamych a nepriamych 
nákladoch a rozdieloch v daňových 
príjmoch.

Or. en
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