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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti! 

(2018/2023(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos komunikatą „Alternatyviųjų degalų 

naudojimo didinimas. Pagal Direktyvos 2014/94/ES 10 straipsnio 6 dalį priimtas 

alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo veiksmų planas, kuriame pagal 

Direktyvos 2014/94/ES 10 straipsnio 2 dalį pateikiamas nacionalinių politikos sistemų 

įvertinimas“ (COM(2017)0652), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo1, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių 

transporto priemones2, 

– atsižvelgdamas į Paryžiaus susitarimą, sprendimą Nr. 1/CP.21 ir Jungtinių Tautų 

bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) šalių 21-ąją konferenciją (COP 21), 

taip pat į 2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 11 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusią 11-ąją 

šalių konferenciją, kuri laikoma Kioto protokolo šalių susitikimu (CMP 11), 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto 

priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti 

lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas 

(EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) (COM(2017)0676), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 

komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0000/2018), 

A. kadangi judumas yra mūsų visuomenės ir ekonomikos pagrindinis poreikis ir pagrindas 

ir turėtų būti netaršus, patikimas ir įperkamas; kadangi, esant šiomis aplinkybėmis, 

netaršios technologijos teikia didelių galimybių ir naudos visuomenei, transporto 

priemonių sektoriui, energijos tiekėjams, komunalinių paslaugų įmonėms ir tinklų 

operatoriams; 

B. kadangi mažinant transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro padidės Europos 

energetinis saugumas ir nepriklausomumas importuojamos energijos ir iškastinio kuro 

atžvilgiu, todėl reikės greitai ir iš esmės pakeisti naudojamą energijos, kuro ir galios 

pavarų rūšį, taip pat padidinti energijos vartojimo efektyvumą, diegiant 

                                                 
1 OL L 307, 2014 10 28, p. 1. 
2 OL L 120, 2009 5 15, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
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veiksmingiausias technologijas ir keičiant judumo įpročius; 

C. kadangi transportas yra vienintelis svarbus Europos Sąjungos ekonomikos sektorius, 

kuriame nuo 1990 m. išaugo išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

kiekis; kadangi šiame sektoriuje išmetama 23 proc. išmetamo CO2 kiekio ir ši dalis 

tebedidėja; kadangi kelių transporte sunaudojama beveik 75 proc. visos transporto 

sektoriuje sunaudojamos energijos ir jame išmetama beveik 73 proc. visų transporto 

sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio; 

D. kadangi, siekiant užtikrinti, kad temperatūra pasaulyje pakiltų ne daugiau kaip 2 °C ir 

būtų pasiektas Paryžiaus susitarime nustatytas 1,5 °C tikslas, reikia visiškai sumažinti 

kelių transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro, kad vėliausiai iki 2050 m. būtų 

pasiektas nulinis grynasis išmetamųjų teršalų kiekis; 

E. kadangi alternatyviųjų degalų ir galios pavarų pakeitimas yra geriausias būdas 

sumažinti esamų ir būsimų transporto priemonių parko priklausomybę nuo iškastinio 

kuro; kadangi bendras poveikis bus dar didesnis, kai bus didinamas transporto 

priemonių efektyvumas, naudojamas viešasis transportas ir dviračiai, plėtojamas 

bendras judumas ir gerinamas bendras transporto sistemų veiksmingumas pasitelkiant 

sąveikiąsias intelektines transporto sistemas (C-ITS) ir automatizavimo ir 

skaitmeninimo technologijas; kadangi miestų ir erdvės planavimas gali prisidėti prie 

technologinių pastangų ir jas papildyti;  

F. kadangi alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių kainų trūkumai, 

palyginti su įprastu vidaus degimo varikliu, tebėra viena iš pagrindinių kliūčių, 

trukdančių vartotojams priimti sprendimus pirkti tokias transporto priemones; kadangi, 

atsižvelgiant į šias aplinkybes, paaiškėjo, kad pirkėjams taikomos premijos, atleidimas 

nuo mokesčių ir nefiskalinės paskatos padeda sparčiau rinkoje įsitvirtinti tokioms 

transporto priemonėms ir kad taikant šias lengvatas reikėtų atsižvelgti į skirtingų 

alternatyviųjų rūšių degalų išmetamą ŠESD kiekį; 

G. kadangi perėjimas prie alternatyviųjų degalų rūšių ir galios pavarų – tai galimybė 

Europos Sąjungos pramonei, o ne grėsmė, nes kitose pagrindinėse transporto priemonių 

rinkose, pvz., Kinijoje ir Kalifornijoje, gamintojams jau yra nustatyta privaloma 

gamintojų transporto priemonių parką sudarančių mažataršių arba netaršių transporto 

priemonių dalis; 

H. kadangi tikimasi, jog rengiant naujos redakcijos direktyvą dėl naujų lengvųjų 

automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normų 

bus nustatyti ambicingi sumažinimo tikslai ir bus nustatytos paskatos dėl mažataršių 

arba netaršių transporto priemonių, todėl tai bus būdas sumažinti visų Europos Sąjungos 

transporto priemonių priklausomybę nuo iškastinio kuro, o dėl to reikės sukurti 

atitinkamą alternatyviųjų degalų infrastruktūros tinklą; 

I. kadangi 94 proc. Europos transporto sektoriaus priklauso nuo naftos, kurios 90 proc. 

turi būti importuojama, taip pat iš kai kurių politiškai nestabilių šalių; 

J. kadangi pagal Direktyvą 2014/94/ES alternatyviesiems degalams vis dar priskiriami 

iškastinės kilmės degalams, o tai prieštarauja tikslui sumažinti priklausomybę nuo 

iškastinio kuro ir palaipsniui nustoti naudoti iškastinį kurą; 
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K. kadangi energetikos ir transporto sektoriai turi būti glaudžiau susieti, kad būtų galima 

judumo srityje iš esmės sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro; kadangi du 

energijos nešikliai – elektra ir vandenilis – sudaro sąlygas užtikrinti netaršų judumą, 

sykiu integruojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius (AEI); kadangi, energetikos 

sektoriuje palaipsniui pereinant prie tik AEI naudojimo, reikia sudaryti sąlygas žemos 

paklausos laikotarpiu kaupti energijos perteklių; kadangi šį tikslą pasiekti padėti gali 

baterinės elektrinės transporto priemonės (BEV) ir degalų elementų elektrinės 

transporto priemonės (FCEV); 

L. kadangi patikimi elektros energijos tinklai, geresnė elektros energijos ir dujų tinklų 

integracija panaudojant elektros (energiją) dujoms gaminti, suteikiant prieigą prie 

įkrovimo paslaugų teikėjų ir privačių įkrovimo punktų, taip pat vandeninio degalinių 

plėtojimas yra elektromobilumo pagrindas; kadangi BEV ir FCEV išmaniosios ir 

kontroliuojamos įkrovimo sistemos gali padėti subalansuoti tinklus, tačiau vis dar 

trūksta reglamentavimo, mokesčių ir techninių nuostatų; 

M. kadangi transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T) yra pagrindiniai transporto tinklai 

Europos Sąjungoje; kadangi pagrindinis prioritetas turėtų būti diegti alternatyviųjų 

degalų infrastruktūrą ir siekti komunikate nustatyto tikslo iki 2025 m. visapusiškai 

aprėpti TEN-T pagrindinio tinklo koridorius ir įkrovimo punktus; kadangi šį tikslą 

reikėtų papildyti taip pat atsižvelgiant į miesto ir kaimo vietoves; 

1. džiaugiasi minėtu Komisijos komunikatu dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros 

diegimo; 

Daugiau pastangų 

2. vis dėlto, ragina Komisiją per kuo trumpesnį laikotarpį peržiūrėti Direktyvą 

2014/94/ES, siekiant visoje Europos Sąjungoje užpildyti alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros spragas; 

3. pažymi, kad Komisijos atliktas nacionalinių sistemos planų vertinimas atskleidžia 

skirtingo masto valstybių narių pastangas ir užmojus ir kad alternatyviųjų degalų 

plėtojimo mastas mažėja; todėl ragina Komisiją pakeisti nacionalinius sistemos planus 

su privalomais tikslais, pvz., nurodytais 2013 m. pasiūlyme, sykiu atsižvelgiant į 

suplanuotą ir pradėtą alternatyviųjų rūšių degalais varomų transporto priemonių 

plėtojimą ir jų technologinę pažangą, taip pat tikslą sukurti visą Europą apimantį visų 

alternatyviųjų degalų infrastruktūros tinklą; 

4. siūlo atlikti metinį valstybių narių įgyvendinimo būklės vertinimą ir išplėsti Direktyvos 

taikymo sritį, į nuostatą dėl diegimo TEN-T tinkle taip pat įtraukiant miestų ir 

regioninius transporto mazgus ir viešųjų laivynų infrastruktūrą; 

5. ragina Komisiją sukurti vienodas įvairiems alternatyviesiems degalams taikomas 

sąlygas ir taip užtikrinti, kad vandenilio infrastruktūra būtų privaloma pagal diegimo 

reikalavimus, prilygstančius SGD taikomiems reikalavimams, bet šiuos diegimo 

reikalavimus priderinti prie veiksmų, kuriais mažinama priklausomybė nuo iškastinio 

kuro; 

Netaršaus judumo fondas. Alternatyviųjų degalų infrastruktūros finansavimas 
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6. palankiai vertina Komisijos pastangas suteikti papildomą 800 mln. EUR pradinį 

finansavimą alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimui remti; tačiau abejoja dėl to, 

ar sverto poveikis bus pakankamas, atsižvelgiant į reikalingą numatomą 5,2 mlrd. EUR 

sumą iki 2020 m. ir papildomą 16–22 mlrd. EUR visų investicijų iki 2025 m. sumą1;  

7. siūlo įsteigti Europos netaršaus judumo fondą, kuris padengtų iki 2025 m. numatomas 

būtinas 25 mlrd. EUR investicijas; ragina šį fondą bendrai finansuoti, Europos Sąjungai 

teikiant 10 proc. lėšų ir 90 proc. lėšų surenkant iš pramonės, visų pirma gamintojų, 

tiekėjų, energijos ir degalų (kuro) gamintojų ir kitų suinteresuotųjų šalių; siūlo 

bendrovėms arba konsorciumams pervedant lėšas į fondą suteikti lengvatinę galimybę 

gauti dotacijas ir paskolas, kurias teikia Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP), 

Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos Komisijos Investicijų planas Europai (EC 

IPE); reikalauja, kad fondo finansiniai ištekliai būtų skiriami atsižvelgiant į 

įgyvendinamumo, Europos pridėtinės vertės, diegimo tikslų įgyvendinimo ir sanglaudos 

politikos kriterijus; prašo atsakinga agentūra paskirti INEA, kuri jau prižiūri EITP; 

8. ragina valstybes nares peržiūrėti savo energijos apmokestinimo sistemas, kad būtų 

palengvintas ir paskatintas alternatyviųjų degalų plėtojimas ir būtų panaikintas 

apsunkinantis elektros energijos apmokestinimas, naudojamas alternatyviesiems 

degalams gaminti, įskaitant elektros (energijos) panaudojimo dujoms gaminti sistemas, 

kurios būtų naudojamos kaip pastovios atsinaujinančiosios energijos saugyklos; 

Alternatyvieji degalai – alternatyvi pramonės politika 

9. apgailestauja, kad pažanga, susijusi su alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimu ir 

alternatyviaisiais varikliais varomų transporto priemonių prieinamumu, yra per lėta, ir 

ragina gamintojus dėti daugiau pastangų šioje srityje; 

10. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą dėl Europos baterijų aljanso ir tvirtai remia 

Europos baterijų elementų gamybos kūrimą, daugiausia dėmesio skiriant naujos kartos 

technologijoms; ragina Komisiją išplėsti iniciatyvą ir į ją įtraukti kitas galios pavaras, 

pvz., kuro elementus, siekiant išlaikyti Europos pirmavimą technologijų srityje; 

° 

°  ° 

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

2015 m. 195 Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) valstybės narės 

pasirašė Paryžiaus susitarimą. Jos sutarė ypač dėl tikslo išlaikyti pasaulinės temperatūros 

kilimą gerokai žemiau 2 laipsnių Celsijaus, lyginant su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir 

stengtis dar labiau apriboti temperatūros kilimą– mažiau nei1,5 laipsnių Celsijaus. Tai reiškia, 

kad ES turi sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc. 

Transporto sektorius, kuriame šiuo metu išmetama ketvirtadalis ES šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio, turi labai stengtis pasiekti šį tikslą.  

Transportas yra vienintelis svarbus ES ekonomikos sektorius, kuriame nuo 1990 m. išaugo 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Šiame sektoriuje išmetama 23 proc. 

išmetamo CO2 kiekio ir ši dalis tebedidėja. Kelių transporte sunaudojama beveik 75 proc. 

visos transporto sektoriuje sunaudojamos energijos ir jame išmetama beveik 73 proc. visų 

transporto sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 94 proc. Europos transporto 

sektoriaus priklauso nuo naftos, kurios 90 proc. turi būti importuojama, taip pat iš kai kurių 

šalių, kuriose politinė padėtis yra nestabili.  

Siekdama įgyvendinti savo įsipareigojimus kovoti su klimato kaita, saugoti aplinką ir didinti 

jos energetinę nepriklausomybę, Europa turės labiau stengtis sumažinti savo ekonomikos 

priklausomybę nuo iškastinio kuro. Transporto sektoriuje yra daug būdų šiam tikslui pasiekti. 

Paaiškėjo, kad efektyvumo, išmetamųjų teršalų ir degalų suvartojimo standartai buvo labai 

veiksmingi. Naudojant naujas technologijas, pvz., sąveikiąsias intelektines transporto sistemas 

(C-ITS) ar automatizuoto vairavimo sistemas, galima geriau valdyti eismo srautus ir 

sumažinti vartojimą. Planuojant miestus ir teritorijas taip pat galima sukurti eismo sistemas, 

kurios skatintų naudotis viešuoju transportu ar dalintis savo transportu, padėtų priimti tokius 

aplinkai palankius sprendimus, kaip vaikščioti pėstute ar važiuoti dviračiu, ir taip sumažintų 

išmetamųjų teršalų kiekį. Kitas būdas sumažinti transporto sektoriuje išmetamą teršalų kiekį 

yra skatinti pakeisti transporto rūšis, kelių transportą pakeičiant geležinkeliais ar vidaus 

vandenų keliais. Ypač kelių transporto srityje perėjimas prie alternatyviųjų degalų ir 

alternatyviųjų galios pavarų yra tiesioginis būdas mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. 

Kadangi šiems degalams reikia specialios infrastruktūros, siekiant skatinti jų naudojimą reikia 

teisės aktų.  

Dabartinės direktyvos trūkumai 

2014 m. priimta Direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo. 

Deja, tačiau iš jos buvo išbraukti Europos Komisijos pasiūlyme numatyti privalomi kiekvienai 

valstybei narei skirti tikslai. Nacionalinių sistemos planų, kurie buvo nustatyti šia direktyva, 

vertinimas parodė, kad labai skiriasi valstybių narių užmojai ir pastangos, taip pat šie 

nacionaliniai sistemos planai. Tokie, kokie jie yra, jie yra netinkama priemonė siekiant 

skatinti spartesnį pakankamos ir visapusiškos alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą.  

Todėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas atsilieka nuo pradinių planų: iš maždaug 

2025 m. numatytų 800 000 įkrovimo punktų tik šiek tiek daugiau nei 100 000 punktų yra 

įrengti. SGD atveju dar reikia įrengti daugiau kaip du trečdalius užpildymo punktų. 

Vandenilio atveju (o tai nėra privaloma pagal minėtą direktyvą) padėtis dar blogesnė.  
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Todėl reikėtų kuo greičiau peržiūrėti šią direktyvą. Reikėtų įtraukti konkrečius ir privalomus 

tikslus valstybėms narėms, kurie atspindėtų faktinį ir numatytą alternatyviaisiais degalais 

varomų transporto priemonių diegimą rinkoje ir sudarytų tinkamą alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros tinklą TEN-T tinkle, taip pat miestų teritorijose ir regioniniuose transporto 

mazguose.  

Alternatyvieji degalai 

Direktyvoje kaip alternatyvūs nurodyti trijų rūšių degalai: elektros energija, vandenilis ir 

dujos (SGD ir SkGD). Atsinaujinančioji elektros energija ir ekologiškas vandenilis yra tikra 

iškastinio kuro alternatyva, tačiau SGD ir SkGD yra daugiausia iškastinės kilmės ištekliai. 

Juos pakeisti galima biodujomis ar sintetinėmis dujomis. Vis dėlto, siekiant tikrai užtikrinti 

tvarumą, pirmąsias reikėtų gaminti vietoje, pageidautina iš atliekų, o antrosios, lyginant su 

tiesioginiu elektros energijos naudojimu transportui, pasižymi dideliu energijos praradimu, 

todėl turėtų būti gaminamos iš perteklinės energijos, kuri priešingu atveju būtų prarandama. 

Pagrindiniu tikslu turi išlikti siekis visiškai pereiti prie ne iškastinės kilmės alternatyviųjų 

degalų.  

Atsižvelgiant į skirtingų rūšių transportą, skirtingus transporto tipus ir aplinką, dėl kurių 

degalams ir galios pavaroms taikomi jų specialieji reikalavimai, mišrus alternatyviųjų degalų 

naudojimas yra perspektyviausia išeitis vidutinės trukmės laikotarpiu. Energiją taip pat 

reikėtų naudoti veiksmingai ir kuo labiau stengiantis sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 

kuro. Tai susiję su transporto priemonės ir variklio veiksmingumu, tačiau taip pat su degalų 

gamyba ir energijos generacija.  

Vadinamasis alternatyviųjų galios pavarų „iš bako į ratus“ veiksmingumas gali skirtis, tačiau 

jis paprastai didesnis už benzinu ar dyzelinu varomų vidaus degimo variklių veiksmingumą. 

Tikimasi, kad artimiausiu laiku smarkiai sumažės jų eksploatacinės išlaidos, o kai kurios 

alternatyviaisiais degalais varomos transporto priemonės jau yra priimtinesnės išlaidų 

atžvilgiu. Tačiau yra trys pagrindinės kliūtys masiniam jų naudojimui, lyginant su 

įprastinėmis vidaus degimo variklius turinčiomis transporto priemonėmis. Pirma, vis dar 

aukštesnė įsigijimo kaina, tačiau ji gali mažėti dėl technologinės pažangos ir didesnės 

gamybos apimties. Antra, turimų transporto priemonių modelių skaičius vis dar per mažas. 

Trečia, įkrovimo (papildymo) alternatyviaisiais degalais tinklas ne toks tankus. Nors valstybės 

institucijos turėtų remti tinkamos alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą, tačiau 

pramonė taip pat turi prisidėti siūlydama patrauklesnes alternatyviaisiais degalais varomas 

transporto priemones.  

Sektorių susiejimas 

Dažniau naudojant elektros energija grindžiamus degalus transporto ir energijos sektoriai taps 

glaudesni. Vis dėlto, taip pat yra svarbu įgyvendinti tikslą sumažinti elektros energijos 

generacijos priklausomybę nuo iškastinio kuro visiškai pereinant prie atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių. Kadangi atsinaujinantieji energijos ištekliai pasiekiami ne visą laiką, reikia 

priderinti energijos pasiūlą prie paklausos naudojant kaupimo mechanizmus.  

Perteklinę energiją galima naudoti elektros (energijos) panaudojimo dujoms gaminti 

įrenginiuose siekiant pagaminti ekologišką vandenilį, kurį savo ruožtu galima tiesiogiai 

naudoti kaip degalus FCEV ar perduoti dujų tinklams. Ši technologija sparčiai plėtojama ir 

konkurencinga kaina įlies į rinką ekologišką vandenilį. Itin svarbu užtikrinti, kad šiam 
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metodui būtų suteikta prieiga prie dujų tinklo be diskriminacijos. 

Kita energijos tinklų subalansavimo galimybė yra išmanusis ir kontroliuojamas įkrovimas. 

Daugėjant baterinių elektrinių transporto priemonių bus, naudojant automobilių baterijas, 

sukurti dideli saugojimo pajėgumai. Siekiant išvengti paklausos pikų tam tikru dienos metu 

baterinių elektrinių transporto priemonių krovimą turėtų būti galima kontroliuoti ar atidėti per 

atstumą, taip išsklaidant energijos paklausą ir ištęsiant krovimą per ilgesnį laikotarpį. Nors 

šiuo metu technologija yra vienakryptė, vadinamosios išmaniosios krovimo sistemos suteiktų 

galimybę vykdyti dvikryptį krovimą, o tai leistų energijos tiekėjams įkrauti ir iškrauti 

baterijas tam tikru laiku ir aktyviau subalansuoti savo tinklus. Vis dėlto, būtina užtikrinti 

visiškai kainos skaidrumą vartotojams, taip pat laikytis aukštų duomenų ir vartotojų apsaugos 

standartų.  

Elektros energijos atveju yra panašiai, nediskriminacinė prieiga prie tinklo yra itin svarbi. Tai 

apima ir vartotojų prieigą prie viešųjų krovimo punktų. Turėtų būti užtikrintas visiškas kainos 

skaidrumas, nenustatyta jokios prenumeravimo prievolės ir išlaikytas mokėjimo metodų 

sąveikumas. Be viešųjų krovimo punktų reikia kurti ir privačius punktus. Baterinių elektrinių 

transporto priemonių krovimas šiek tiek skiriasi nuo vidaus degimo variklius turinčių 

transporto priemonių papildymo, kai šiuo atveju reikia vienos vietos sparčiam papildymui. 

Greitas įkrovimas yra itin svarbus elektromobiliu keliaujant ilgus atstumus ir siekiant 

užtikrinti vartotojų pasitikėjimą, tačiau daugiausia transporto priemonė įkraunama tuomet, kai 

ji pastatoma stovėjimui, pvz., per naktį ar darbo metu, ir krovimo elgesys keisis bėgant laikui 

ir vartotojams įgyjant patirties.  

Kad būtų užtikrinta galimybė naudotis privačiais įkrovimo punktais, reikia tobulinti tinklus ir 

jungtis, kad būtų galima prijungti įkrovimo taškus ir, kita vertus, valdžios institucijų leidimo 

suteikimo procedūros turi būti lengvesnės ir spartesnės.  

Mokesčiai ir reguliavimo aplinka 

Mokesčiai daro didžiausią poveikį alternatyviųjų degalų kainos konkurencingumui. Gaminant 

ekologišką vandenilį naudojamai atsinaujinančiajai energijai taikomi mokesčiai gali sudaryti 

kliūčių užtikrinti rinkos kainą. Tas pats pasakytina apie laivų krovimą elektra iš kranto, kai 

tuo tarpu energijos generavimui panaudojant purvinus degimo variklius laive taikoma 

mokesčių lengvata, o krovimui elektra iš kranto dėl itin specifiško paklausos pobūdžio 

taikomi mokesčiai ir patiriamos didesnės teikimo išlaidos.  

Šiuo pranešimu siekiama aptarti specifines infrastruktūros spragas, sudarant platesnį vaizdą ir 

aptariant skirtingus aspektus ir pateikiant perspektyvas transporto sektoriaus priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimo srityje. 


