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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat! 

(2018/2023(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. listopadu 2017 nazvané „Širší využívání 

alternativních paliv – Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 

podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců 

politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU“ (COM(2017)0652), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 

2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva1, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/33/EU ze dne 23. dubna 

2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel2, 

– s ohledem na Pařížskou dohodu, rozhodnutí 1/CP.21 a 21. konferenci smluvních stran 

(COP21) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu 

a 11. konferenci smluvních stran, která byla zároveň setkáním smluvních stran 

Kjótského protokolu (CMP11) a konala se ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015 

v Paříži ve Francii, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 

výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková 

vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel 

a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) (COM(2017)0676), 

který předložila Komise, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro 

životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a 

energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0000/2018), 

A. vzhledem k tomu, že mobilita je základní potřebou a páteří našich společností a 

ekonomik a měla by být čistá, spolehlivá a cenově dostupná; vzhledem k tomu, že čisté 

technologie nabízejí v této souvislosti obrovské příležitosti a přínosy pro společnost, 

automobilový průmysl, dodavatele energie, veřejné služby a provozovatele sítí; 

B. vzhledem k tomu, že dekarbonizace dopravy posílí energetickou bezpečnost a 

nezávislost Evropy, pokud jde o dovážené energie a fosilní paliva, a vyžádá si proto 

rychlou a podstatnou změnu v používaných druzích energie, paliv a hnacích ústrojí, 

jakož i zvýšení energetické účinnosti, a to prostřednictvím využití těch nejúčinnějších 

technologií a změny chování v oblasti mobility; 

                                                 
1 Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1. 
2 Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0676R%2801%29
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C. vzhledem k tomu, že doprava je jediným velkým hospodářským odvětvím v Evropské 

unii, kde se od roku 1990 zvýšily emise skleníkových plynů; vzhledem k tomu, že se 

podílí na 23 % emisí CO2 a tento podíl neustále narůstá; vzhledem k tomu, že za téměř 

75 % veškeré energie používané v dopravě je odpovědná silniční doprava, která 

produkuje takřka 73 % emisí skleníkových plynů z odvětví dopravy; 

D. vzhledem k tomu, že chceme-li udržet nárůst celosvětové teploty výrazně pod hranicí 2 

°C a usilovat o dosažení cíle v hodnotě 1,5 °C, k němuž jsme se zavázali v Pařížské 

dohodě, je nutné, aby nejpozději do roku 2050 došlo k úplné dekarbonizaci silniční 

dopravy s nulovými čistými emisemi; 

E. vzhledem k tomu, že nejlepší cestou k dekarbonizaci stávajícího a budoucího vozového 

parku je přechod na alternativní paliva a hnací ústrojí; vzhledem k tomu, že celkový 

dopad bude ještě větší, bude-li spojen s větší účinností vozidel, využíváním veřejné 

dopravy a jízdních kol, rozvojem sdílené mobility a zlepšeními v celkové účinnosti 

dopravních systémů, jichž bude dosaženo prostřednictvím systémů C-ITS a 

automatizační a digitalizační technologie; vzhledem k tomu, že technologické úsilí 

může být podporováno a doplňováno městským a územním plánováním;  

F. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních překážek v nákupních rozhodnutích zákazníků 

zůstává cenové znevýhodnění vozidel na alternativní paliva ve srovnání s vozidly s 

běžným spalovacím motorem; vzhledem k tomu, že u prémií pro kupující, osvobození 

od daní a nedaňových pobídek bylo prokázáno, že urychlují pronikání na trh, a 

vzhledem k tomu, že by měly odrážet výkon jednotlivých alternativních paliv, pokud 

jde o emise skleníkových plynů; 

G. vzhledem k tomu, že přechod na alternativní paliva a hnací ústrojí je pro evropský 

průmysl spíše příležitostí, než hrozbou, neboť ostatní hlavní automobilové trhy, jako je 

Čína a Kalifornie, již zavedly povinný podíl vozidel s nízkými a nulovými emisemi ve 

vozových parcích výrobců; 

H. vzhledem k tomu, že přepracování směrnice o emisních normách pro nové osobní 

automobily a pro nová lehká užitková vozidla snad stanoví ambiciózní cíle pro 

snižování emisí a bude pobídkou pro vozidla s nízkými a nulovými emisemi, a povede 

tak k dekarbonizovanému vozovému parku v Evropě, což si vyžádá zavedení náležité 

infrastrukturní sítě pro alternativní paliva; 

I. vzhledem k tomu, že 94 % odvětví dopravy v Evropě je závislých na ropě, z nichž 90 % 

musí být dováženo, a to i z některých politicky nestabilních zemí; 

J. vzhledem k tomu, že podle směrnice 2014/94/EU se mezi alternativní paliva stále řadí 

paliva fosilního původu, což je v rozporu s cílem dekarbonizace a postupným 

ukončováním používání fosilních paliv; 

K. vzhledem k tomu, že odvětví energetiky a dopravy musí být úžeji propojena s cílem 

umožnit hloubkovou dekarbonizaci v oblasti mobility; vzhledem k tomu, že dva 

energetické nosiče – elektřina a vodík – umožňují mobilitu s nulovými emisemi a 

zároveň integraci obnovitelných zdrojů energie; vzhledem k tomu, že jelikož odvětví 

energetiky postupně směřuje k výhradnímu používání obnovitelných zdrojů energie, 

musí být zajištěno skladování nadbytečné energie v obdobích nízké poptávky; vzhledem 
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k tomu, že k tomuto cíli mohou přispívat bateriová elektrická vozidla a elektrická 

vozidla s palivovými články; 

L. vzhledem k tomu, že pro elektromobilitu jsou klíčové odolné elektrické sítě, lepší 

integrace sítí pro rozvod elektřiny a plynu prostřednictvím technologie přeměny 

elektřiny na plyn, přístup k síti pro poskytovatele dobíjecích služeb a soukromé dobíjecí 

stanice a zavedení vodíkových čerpacích stanic; vzhledem k tomu, že v případě 

bateriových elektrických vozidel a elektrických vozidel s palivovými články může k 

vyrovnání sítí napomoci inteligentní a kontrolované dobíjení, ale stále chybějí 

regulační, daňové a technické rámce; 

M. vzhledem k tomu, že sítě TEN-T jsou hlavním dopravními sítěmi v Evropské unii; 

vzhledem k tomu, že klíčovou prioritou by mělo být zaměření pozornosti na zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva a úsilí o dosažení cíle stanoveného ve sdělení, tj. 

zajištění plného pokrytí koridorů hlavní sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T) 

dobíjecími stanicemi do roku 2025; vzhledem k tomu, že by tento cíl měl být doplněn 

také o městské a venkovské oblasti;  

1. vítá výše uvedené sdělení Komise o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; 

Posílení úsilí 

2. vyzývá však Komisi, aby co nejvíce uspíšila revizi směrnice 2014/94/EU s cílem zaplnit 

mezery v infrastruktuře pro alternativní paliva v celé Evropské unii; 

3. konstatuje, že hodnocení vnitrostátních rámcových plánů, které provedla Komise, 

odhalilo odlišnou míru úsilí a ambicí v jednotlivých členských státech i zaostávání při 

zavádění alternativních paliv; vyzývá proto Komisi, aby vnitrostátní rámcové plány 

nahradila povinnými cíli, jako jsou ty v návrhu z roku 2013, a aby také přihlížela k 

předpokládanému a skutečnému pronikání vozidel na alternativní paliva na trh a k jejich 

technologickému pokroku, jakož i k cíli mít pro všechna alternativní paliva 

transevropskou infrastrukturní síť; 

4. navrhuje, aby bylo každoročně hodnoceno provádění v jednotlivých členských státech a 

aby byla oblast působnosti směrnice rozšířena tak, že by kromě zavádění infrastruktury 

podél TEN-T sítě zahrnovala i městské a regionální uzly a infrastrukturu pro veřejné 

vozové parky; 

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila rovné podmínky pro jednotlivá alternativní paliva, a 

infrastrukturu pro vodík tak stanovila jakou povinnou, přičemž požadavky na zavádění 

by byly rovnocenné požadavkům pro stlačený zemní plyn, ale upraveny v závislosti na 

jejich příspěvku k dekarbonizaci; 

Fond pro čistou mobilitu: financování infrastruktury pro alternativní paliva 

6. vítá úsilí Komise poskytnout dalších 800 milionů EUR jako počáteční financování na 

podporu rozšíření infrastruktury pro alternativní paliva; pochybuje však o tom, že tento 

pákový efekt bude dostatečný vzhledem k tomu, že podle předpokladů bude do roku 

2020 nutných 5,2 miliardy EUR a do roku 2025 dalších 16–22 miliard EUR celkových 
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investic1;  

7. navrhuje, aby byl k pokrytí odhadovaných nutných investic ve výši 25 miliard EUR do 

roku 2025 zřízen Evropský fond pro čistou mobilitu; vyzývá ke spolufinancování tohoto 

fondu, přičemž Evropská unie by přispívala 10 % a 90 % by pocházelo z dotčeného 

průmyslového odvětví, zejména od výrobců, dodavatelů, výrobců energie a paliv a 

dalších zúčastněných stran; navrhuje, aby byl společnostem či konsorciím na základě 

jejich příspěvků do tohoto fondu udělován preferenční přístup ke grantům a úvěrům 

poskytovaným z nástroje pro propojení Evropy (CEF) a investičního plánu pro Evropu 

Evropské komise (EC IPE) i Evropskou investiční bankou (EIB); požaduje, aby byly 

finanční zdroje z tohoto fondu přidělovány na základě kritérií proveditelnosti, evropské 

přidané hodnoty, dosahování cílů v oblasti zavádění a politiky soudržnosti; požaduje, 

aby se agenturou odpovědnou za tento fond stala Výkonná agentura pro inovace a sítě 

(INEA), která již dohlíží na CEF; 

8. vyzývá členské státy, aby za účelem usnadnění a stimulace rozšiřování alternativních 

paliv přezkoumaly své rámce pro zdanění energií a odstranily zatěžující zdanění 

elektřiny využívané k výrobě alternativních paliv, včetně přeměny elektřiny na plyn 

coby technologie pro skladování energie z nestálých obnovitelných zdrojů; 

Alternativní paliva – alternativní průmyslová politika 

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že pokrok při zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva je příliš pomalý, stejně jako dostupnost alternativně poháněných 

vozidel, a vyzývá výrobce, aby v tomto ohledu posílili své úsilí; 

10. vítá iniciativu Komise na vytvoření Evropské aliance pro baterie a důrazně podporuje 

zavedení evropské výroby bateriových článků zaměřené na technologie příští generace; 

vyzývá Komisi, aby tuto iniciativu rozšířila i na jiná hnací ústrojí, jako jsou palivové 

články, s cílem udržet vedoucí postavení evropských technologií; 

° 

°  ° 

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

V roce 2015 podepsalo 195 členských států Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o 

změně klimatu (UNFCCC) Pařížskou dohodu; dohodli se zvláště na cíli udržet nárůst 

průměrné globální teploty v tomto století výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před 

průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřesáhl ani 1,5 °C. To pro EU 

znamená snížení emisí skleníkových plynů o 80 až 95 %. Odvětví dopravy, které je v 

současné době odpovědné za čtvrtinu emisí skleníkových plynů EU, musí ke splnění tohoto 

cíle přispět značným úsilím.  

Doprava je jediným velkým hospodářským odvětvím v EU, kde se od roku 1990 zvýšily 

emise skleníkových plynů. Podílí na 23 % emisí CO2, přičemž tento podíl neustále narůstá. 

Silniční doprava je odpovědná za téměř 75 % veškeré energie používané v dopravě a 

produkuje téměř 73 % emisí skleníkových plynů z odvětví dopravy. 94 % odvětví dopravy v 

Evropě je závislých na ropě, přičemž 90 % z nich musí být dováženo, a to i z některých zemí 

s nestabilní politickou situací.  

Aby Evropa splnila své závazky bojovat proti změně klimatu, chránit životní prostředí a 

posilovat svou energetickou nezávislost, musí zvýšit úsilí o dekarbonizaci svého hospodářství. 

V odvětví dopravy existuje mnoho způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. Jako velmi efektivní 

se ukázaly být normy v oblasti účinnosti, emisí a spotřeby paliva. Využívání nových 

technologií, jako jsou spolupracující inteligentní dopravní systémy (C-ITS) nebo 

automatizované řízení, může přispět ke zlepšení dopravních toků a ke snížení spotřeby. 

Rovněž městské a územní plánování může vytvořit dopravní systémy, které podporují 

využívání veřejné a sdílené dopravy a podněcují k ekologickým variantám, jako je chůze nebo 

jízda na kole, čímž snižují emise. Dalším způsobem, jak snížit emise z dopravy, je podpora 

modálního přechodu od silniční dopravy na dopravu železniční nebo po vnitrozemských 

vodních cestách. Zvláště v případě silniční dopravy je přechod k alternativním palivům a 

hnacím ústrojím přímým způsobem dekarbonizace. A protože tato paliva vyžadují zvláštní 

infrastrukturu, jsou nutné právní předpisy, které podpoří její rozšíření.  

Nedostatky stávající směrnice 

V roce 2014 byla přijata směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní 

paliva. Bohužel z ní však byly vypuštěny závazné cíle pro každý členský stát, se kterými 

počítal návrh Evropské komise. Hodnocení vnitrostátních rámcových plánů, jež byly směrnicí 

zavedeny, ukázala, že úsilí a ambice se mezi jednotlivými členskými státy značně liší a že tyto 

plány nejsou ve své současné podobě vhodné k podnícení rychlého zavedení dostatečné a 

komplexní infrastruktury pro alternativní paliva.  

V důsledku toho zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zaostává za původními plány: 

ze zhruba 800 000 dobíjecích stanic, s nimiž se počítalo pro rok 2025, jich bylo dosud zřízeno 

jen něco málo přes 100 000. V případě stlačeného zemního plynu mají být ještě postaveny 

více než dvě třetiny čerpacích stanic. U vodíku – který není podle této směrnice povinný – je 

situace ještě horší.  

Směrnice by tudíž měla být co nejdříve revidována. Měla by zahrnovat konkrétní a závazné 
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cíle pro členské státy, jež budou odrážet skutečné a předpokládané pronikání vozidel na 

alternativní paliva na trh a poskytnou důstojnou síť infrastruktury pro alternativní paliva podél 

sítě TEN-T, jakož i v městských oblastech a regionálních uzlech.  

Alternativní paliva 

Směrnice definuje jako alternativní tři druhy paliv: elektřinu, vodík a plyn (stlačený zemní 

plyn – CNG a zkapalněný zemní plyn – LNG). Zatímco energie z obnovitelných zdrojů a 

zelený vodík jsou skutečnými alternativami k fosilním palivům, CNG a LNG jsou stále 

převážně fosilního původu. Je možné je nahradit bioplynem nebo syntetickými plyny. Aby 

však tyto alternativy byly skutečně udržitelné, měl by být bioplyn vyráběn lokálně, nejlépe z 

odpadů, a syntetické plyny se ve srovnání s přímým používáním elektřiny v dopravě 

vyznačují velkou ztrátou energie, a měly by proto být vyráběny jen z nadbytečné energie, 

která by jinak přišla nazmar. Hlavním cílem musí být úplný přechod k alternativním palivům 

nefosilního původu.  

Jelikož existují různé způsoby a druhy dopravy a odlišná dopravní prostředí, jež mají své 

vlastní zvláštní požadavky, pokud jde o paliva a pohonné technologie, je ze střednědobého 

hlediska nejslibnějším přístupem směsice alternativních paliv. Pro účely dekarbonizace je 

také třeba využívat energii co nejúčinněji. To se týká účinnosti vozidel a motorů, ale také 

výroby paliv a energie.  

Účinnost spojená s používáním vozidla (Tank-to-Wheel) může být u alternativních hnacích 

ústrojí různá, ale je obvykle vyšší než u spalovacích motorů na benzín nebo naftu. Očekává 

se, že se v blízké budoucnosti i výrazně sníží jejich celkové náklady na vlastnictví, přičemž 

některá vozidla na alternativní paliva jsou z hlediska nákladů zvýhodněna již nyní. Ve 

srovnání s tradičními vozidly se spalovacím motorem však existují tři hlavní překážky pro 

jejich masové rozšíření. Zaprvé, nákupní ceny jsou stále vyšší; mohou však klesnout díky 

technologickému pokroku a většímu objemu produkce. Zadruhé, počet nabízených modelů 

vozidel stále není tak vysoký. Zatřetí, síť infrastruktury pro doplňování alternativních paliv je 

méně hustá. Zatímco by veřejné orgány měly podporovat zavádění dostatečné infrastruktury 

pro alternativní paliva, musí se zapojit i dotčený průmysl, a to nabízením atraktivnějších 

vozidel na alternativní paliva.  

Propojování odvětví 

Na základě většího používání paliv založených na elektřině dojde k užšímu propojení odvětví 

dopravy a energetiky. Zároveň je však důležité usilovat o dosažení cíle dekarbonizace výroby 

energie úplným přechodem na energii z obnovitelných zdrojů. Jelikož jsou ale energie z 

obnovitelných zdrojů nestálé, je třeba sladit dodávku energie a poptávku po ní využitím 

skladovacích mechanismů.  

Nadbytečnou energii lze využít v zařízeních přeměny elektřiny na plyn k výrobě zeleného 

vodíku, který pak může být přímo využit jako palivo pro elektrická vozidla s palivovými 

články nebo poslán do rozvodné sítě plynu. Tato technologie se rozvíjí rychlým tempem a 

zelený vodík bude díky ní na trhu nabízen za konkurenční cenu. Je klíčové, aby byl těmto 

zařízením zajištěn nediskriminační přístup k rozvodné síti plynu. 

Další možností, jak dosáhnout rovnováhy v energetických sítích, je inteligentní a 

kontrolované dobíjení. S rostoucím počtem bateriových elektrických vozidel dojde k 
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vytvoření značné skladovací kapacity v podobě autobaterií. Aby se zabránilo prudkému 

nárůstu poptávky v některých dobách během dne, mohlo by být dobíjení těchto vozidel 

dálkově kontrolováno a odkládáno, čímž by se poptávka po elektřině a dobíjení rozprostřely 

na delší období. Zatímco toto řešení je stále jednosměrné, tzv. inteligentní dobíjecí řešení by 

umožňovala obousměrné dobíjení, kdy by dodavatelé energie mohli během určité doby 

dobíjet a vyprazdňovat baterie, a tak aktivněji vyrovnávat své rozvodné sítě. Pro spotřebitele 

je však nutné, aby byla zaručena úplná transparentnost cen a dodržovány přísné normy 

ochrany údajů a spotřebitele.  

Stejně tak je u elektřiny klíčový nediskriminační přístup k rozvodné síti. To se týká rovněž 

přístupu zákazníků k veřejným dobíjecím stanicím. Měla by existovat úplná transparentnost 

cen a interoperabilita platebních metod a neměla by vznikat povinnost předplatného. Veřejné 

dobíjecí stanice musí být doplňovány stanicemi soukromými. Dobíjení bateriových 

elektrických vozidel je mírně odlišné než doplňování pohonných hmot u vozidel se 

spalovacím motorem, která potřebují ústřední místo, kde se palivo rychle doplní. Rychlé 

dobíjení je nezbytné pro jízdy elektrických vozidel na dlouhé vzdálenosti i pro důvěru 

spotřebitelů, většina dobíjení však bude probíhat, když bude vozidlo zaparkováno – např. v 

noci nebo během pobytu v zaměstnání, a dobíjecí zvyky zákazníků se budou na základě jejich 

zkušeností postupně měnit.  

Aby bylo možné zajistit pokrytí soukromými dobíjecími stanicemi, je nutné posílit rozvodné 

sítě a propojení. Na jedné straně tak bude možné připojit dobíjecí stanice, na druhé straně 

však budou muset příslušné orgány usnadnit a urychlit své schvalovací postupy.  

Zdanění a právní prostředí 

Zdanění má velký dopad na cenovou konkurenceschopnost alternativních paliv. Zdanění 

energie z obnovitelných zdrojů používané k výrobě zeleného vodíku může zatěžovat jeho 

tržní cenu. To stejné platí pro pozemní elektrické dobíjení lodí, kdy je výroba energie 

prostřednictvím neekologických spalovacích motorů na palubě od daní osvobozena, zatímco 

pozemní elektřina je zatížena zdaněním a vyššími dodacími náklady způsobenými velmi 

specifickým charakterem poptávky.  

Cílem této zprávy je řešit zejména mezery v infrastruktuře, a to přihlížením k širším 

souvislostem a k jednotlivým otázkám a pohledům souvisejícím s dekarbonizací odvětví 

dopravy. 


