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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties 

(2018/2023(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 8. novembra paziņojumu “Virzība uz alternatīvo 

degvielu visplašāko izmantošanu - Rīcības plāns par alternatīvo degvielu infrastruktūru 

saskaņā ar Direktīvas 2014/94/ES 10. panta 6. punktu, ietverot valstu politikas 

regulējumu novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2014/94/ES 10. panta 2. punktu” 

(COM(2017)0652), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvu 

2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/33/ES 

par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu2, 

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, Lēmumu 1/CP.21, UNFCCC Pušu konferences 21. sesiju 

(COP 21) un Pušu konferences 11. sesiju, kas vienlaikus ir Kioto protokola pušu 

sanāksme (CMP 11) un notika Parīzē (Francijā) no 2015. gada 30. novembra līdz 

11. decembrim, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju 

standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas 

noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) 

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

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības 

un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 

un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A8-0000/2018), 

A. tā kā mobilitāte ir pamatvajadzība un mūsu sabiedrību un ekonomiku balsts un tai jābūt 

tīrai, drošai un pieejamai; tā kā šajā sakarībā tīras tehnoloģijas piedāvā milzīgas iespējas 

un ieguvumus sabiedrībai, automobiļu rūpniecībai, enerģijas piegādātājiem, 

komunālajiem pakalpojumiem un tīklu operatoriem; 

B. tā kā transporta dekarbonizācija stiprinās Eiropas energoapgādes drošību un neatkarību 

no importētās enerģijas un fosilā kurināmā, un tāpēc būs vajadzīgas ātras un būtiskas 

izmaiņas attiecībā uz enerģijas, degvielas un izmantoto dzinēju veidu, kā arī 

energoefektivitātes palielināšana, izmantojot visefektīvāko tehnoloģiju un mainot 

pārvietošanās ieradumus; 

                                                 
1 OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp. 
2 OV L 120, 15.5.2009., 1. lpp. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
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C. tā kā transports ir vienīgā lielā tautsaimniecības nozare Eiropas Savienībā, kurā 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas kopš 1990. gada ir pieaugušas; tā kā uz to ir 

attiecināmi 23 % CO2 emisiju un šis īpatsvars turpina pieaugt; tā kā autotransports 

veido gandrīz 75 % no transportā patērētās enerģijas un izraisa gandrīz 73 % no 

transporta nozares siltumnīcefekta gāzu emisijām; 

D. tā kā, lai ierobežotu pasaules vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C, 

vienlaikus cenšoties sasniegt 1,5 °C mērķi, par ko parakstījās Parīzes nolīgumā, 

autotransports ir pilnībā jādekarbonizē, panākot emisiju nulles līmeni ne vēlāk kā līdz 

2050. gadam; 

E. tā kā pāreja uz alternatīviem kurināmajiem un dzinējiem ir labākais veids, kā samazināt 

oglekļa dioksīda izmešus esošajā un nākotnes transportlīdzekļu autoparkā; tā kā 

vispārējā ietekme būs vēl lielāka apvienojumā ar lielāku transportlīdzekļu efektivitāti, 

sabiedriskā transporta un velosipēdu izmantošanu, kopīgi īstenotas mobilitātes attīstību 

un uzlabotu transporta sistēmu vispārējo efektivitāti, izmantojot S-ITS sistēmas un 

digitalizācijas un automatizācijas tehnoloģiju; tā kā pilsētu un teritoriālā plānošana var 

atbalstīt un papildināt tehnoloģiskos centienus;  

F. tā kā alternatīvās degvielas transportlīdzekļu neizdevīgā cenu situācija salīdzinājumā ar 

parastā iekšdedzes dzinēja (ICE) transportlīdzkļiem joprojām ir viens no galvenajiem 

šķēršļiem patērētāju pirkumu izvēlē; tā kā šajā sakarībā pircēju prēmijas, nodokļu 

atvieglojumi un nefiskālie stimuli ir sevi apliecinājuši kā tādi, kas  paātrina ieviešanu 

tirgū, un tiem būtu jāatspoguļo dažādu alternatīvo degvielu SEG emisiju rādītāji; 

G. tā kā pāreja uz alternatīvām degvielām un dzinējiem Eiropas rūpniecībai ir iespēja, 

nevis drauds, jo citos galvenajos automobiļu tirgos, piemēram, Ķīnā un Kalifornijā, 

ražotāju autoparkam jau ir ieviestas obligātas mazemisiju un bezemisiju 

transportlīdzekļu daļas; 

H. tā kā pārstrādātā direktīva par emisijas standartiem jauniem pasažieru automobiļiem un 

jauniem vieglajiem kravas automobiļiem, cerams, noteiks vērienīgus samazināšanas 

mērķus un paredzēs stimulus mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļiem, tādējādi 

vedot uz dekarbonizētu Eiropas transportlīdzekļu parku, kam būs nepieciešams izvērst 

atbilstošu alternatīvo degvielu infrastruktūras tīklu; 

I. tā kā 94 % Eiropas transporta nozares ir atkarīgi no naftas, no kuriem 90 % ir jāieved, 

tostarp no dažām politiski nestabilām valstīm; 

J. tā kā saskaņā ar Direktīvu 2014/94/ES alternatīvās degvielas joprojām aptvertu fosilās 

izcelsmes kurināmos, tādējādi nonākot pretrunā tādiem mērķiem kā dekarbonizācija un 

fosilā kurināmā izmantošanas pakāpeniska pārtraukšana; 

K. tā kā enerģētikas un transporta nozares ir jāsasaista ciešāk, lai mobilitātē panāktu 

ievērojamu dekarbonizāciju; tā kā divi enerģijas nesēji — elektroenerģija un 

ūdeņradis — ļauj sasniegt bezemisiju mobilitāti, vienlaikus integrējot atjaunojamos 

enerģijas avotus (AEA); tā kā, enerģētikas nozarei pakāpeniski pārejot uz tikai AEA 

izmantošanu, ir jānodrošina uzglabāšana enerģijas pārpalikumam zema pieprasījuma 

periodos; tā kā akumulatora elektrotransportlīdzekļi (BEV) un kurināmā elementa 

elektriskie transportlīdzekļi (FCEV) var sniegt ieguldījumu šajā jomā; 
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L. tā kā izturīgi elektroenerģijas tīkli, labāka elektroenerģijas un gāzes tīklu integrēšana, 

izmantojot enerģijas pārvēršanu gāzē, piekļuve tīklam uzlādes pakalpojumu sniedzējiem 

un privātiem uzlādes punktiem un ūdeņraža uzpildes staciju ieviešana ir izšķiroši svarīgi 

elektromobilitātei; tā kā BEV un FCEV vieda un kontrolēta uzlāde var palīdzēt 

līdzsvarot tīklus, bet joprojām trūkst regulējošo, nodokļu un tehnisko regulējumu; 

M. tā kā TEN-T tīkli veido galvenos transporta tīklus Eiropas Savienībā; tā kā pievēršanās 

alternatīvo degvielu infrastruktūrai un tiekšanās sasniegt mērķi, kas noteikts 

paziņojumā — pilnībā aptvert Eiropas transporta tīkla (TEN-T) pamattīkla koridorus ar 

uzlādes punktiem līdz 2025. gadam — būtu jānosaka par galveno prioritāti; tā kā šis 

mērķis būtu jāpapildina, ņemot vērā arī lauku un pilsētu teritorijas, 

 

1. atzinīgi vērtē iepriekš minēto Komisijas paziņojumu par alternatīvo degvielu 

infrastruktūras ieviešanu; 

Centienu pastiprināšana 

2. tomēr aicina Komisiju pēc iespējas īsākā laikposmā nākt klajā ar Direktīvas 2014/94/ES 

pārskatīšanu, lai aizpildītu robus attiecībā uz alternatīvo degvielu infrastruktūru visā 

Eiropas Savienībā; 

3. norāda, ka Komisijas veiktais novērtējums par valstu regulējuma plāniem (NFP), atklāj 

centienu un mērķu atšķirīgo līmeni dalībvalstu starpā un ka alternatīvās degvielas netiek 

pietiekami izvērstas; tādēļ aicina Komisiju aizstāt NFP ar obligātiem mērķiem, 

piemēram, kas izvirzīti 2013. gada priekšlikumā, vienlaikus ņemot vērā arī plānoto un 

realizēto alternatīvo degvielu transportlīdzekļu ieviešanu un to tehnoloģisko attīstību, kā 

arī mērķi izveidot Eiropas infrastruktūras tīklu visām alternatīvajām degvielām; 

4. ierosina veikt gada novērtējumu par dalībvalstu īstenošanas statusu un paplašināt 

direktīvas darbības jomu, lai tā no TEN-T tīkla ieviešanas aptvertu arī pilsētu un 

reģionālā transporta mezglus un infrastruktūru sabiedriskā transporta ritošajam 

sastāvam; 

5. aicina Komisiju nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dažādajām 

alternatīvajām degvielām, tādējādi padarot obligātu ūdeņraža infrastruktūru ar 

ieviešanas prasībām, kas līdzvērtīgas CGN paredzētajām, taču pielāgojot šīs ieviešanas 

prasības atbilstoši to ieguldījumam dekarbonizācijā; 

Tīrās mobilitātes fonds: alternatīvu degvielu infrastruktūras finansēšana 

6. atzinīgi vērtē Komisijas centienus sniegt papildu EUR 800 miljonus kā darbības 

uzsākšanas finansējumu, lai atbalstītu alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu; 

tomēr apšauba, vai sviras efekts būs pietiekams, ņemot vērā prognozēto vajadzību 

EUR 5,2 miljardi līdz 2020. gadam un EUR 16–22 miljardi kopējo ieguldījumu līdz 

2025. gadam1;  

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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7. ierosina izveidot Eiropas Tīrās mobilitātes fondu, lai segtu aplēsēs noteiktos 

nepieciešamos ieguldījumus EUR 25 miljardu apmērā līdz 2025. gadam; aicina fondu 

līdzfinansēt, Eiropas Savienības devumam veidojot 10 % un 90 % saņemot no ražošanas 

nozares, proti, ražotājiem, piegādātājiem, enerģijas un degvielas ražotājiem un citām 

ieinteresētām personām; ierosina, ka, dodot ieguldījumu fondā, uzņēmumiem vai 

konsorcijiem būtu jāpiešķir preferenciāla piekļuve dotācijām un aizdevumiem, ko 

sniedz no EISI, EIB un EK IPE; prasa, lai finanšu resursi no fonda būtu jāpiešķir 

saskaņā ar īstenojamības kritērijiem, Eiropas pievienoto vērtību, ieviešanas mērķu 

sasniegšanu un kohēzijas politiku; aicina, lai INEA, kura jau pārrauga EISI, kļūtu par 

atbildīgo aģentūru; 

8. aicina dalībvalstis pārskatīt savas nodokļu sistēmas, lai atvieglotu un veicinātu 

alternatīvo degvielu ieviešanu, un atcelt apgrūtinošus nodokļus elektroenerģijai, ko 

izmanto alternatīvo degvielu radīšanai, ieskaitot enerģijas pārvēršana gāzē kā 

uzglabāšanas iespēju intermitējošai atjaunojamo avotu enerģijai; 

Alternatīvas degvielas — alternatīva rūpniecības politika 

9. pauž nožēlu par to, ka pārāk lēns ir progress attiecībā uz alternatīvo degvielu 

infrastruktūras ieviešanu un alternatīvi darbināmu transportlīdzekļu pieejamību, un 

aicina ražotājus pastiprināt centienus šajā jomā; 

10. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas akumulatoru aliansi un stingri 

atbalsta Eiropas akumulatoru elementu ražošanas izveidi, kas koncentrētos uz nākamās 

paaudzes tehnoloģijām; aicina Komisiju paplašināt iniciatīvas jomu, iekļaujot tajā citus 

dzinējus, piemēram kurināmā elementus, lai saglabātu Eiropas vadošo lomu tehnoloģiju 

jomā; 

° 

°  ° 

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS 

 

2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 

(UNFCCC) 195 dalībvalstis parakstīja Parīzes nolīgumu;  tās jo īpaši vienojās par mērķi šajā 

gadsimtā saglabāt globālās sasilšanas līmeni krietni zem 2 grādiem pēc Celsija salīdzinājumā 

ar pirmsindustriālo līmeni un turpināt centienus ierobežot temperatūras pieaugumu līdz 1,5 

grādiem pēc Celsija. Tas Eiropas Savienībai nozīmē samazinājumu par 80 līdz 95 % no 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām. Transporta nozarei, kura pašlaik veido vienu ceturtdaļu 

no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām,  ir jāiegulda ievērojamas pūles, lai sasniegtu šo mērķi.  

Transports ir vienīgā nozīmīgākā ekonomikas nozare Eiropas Savienībā, kurā siltumnīcefekta 

gāzu emisijas ir pieaugušas kopš 1990. gada. Tas ir atbildīgs par 23 % no CO2 emisijām, un 

šis īpatsvars turpina pieaugt. Autotransports veido gandrīz 75 % no visas transportā patērētās 

enerģijas un izraisa gandrīz 73 % no transporta SEG emisijām. 94 % no Eiropas transporta 

nozares ir atkarīgi no naftas, no kuras 90 % ir jāimportē, tostarp no dažām valstīm, kurās ir 

nestabila politiskā situācija.  

Lai izpildītu savas saistības cīnīties ar klimata pārmaiņām, aizsargāt vidi un stiprināt savu 

neatkarību enerģētikas jomā, Eiropai nāksies palielināt centienus dekarbonizēt savu 

ekonomiku. Transporta nozarē ir daudz veidu, kā sasniegt šo mērķi. Standarti attiecībā uz 

efektivitāti, emisijām un degvielas patēriņu ir izrādījušies ļoti iedarbīgi. Jaunu tehnoloģiju, 

piemēram, C-ITS vai automatizētās braukšanas izmantošana var palīdzēt uzlabot satiksmes 

plūsmu un samazināt patēriņu. Pilsētu un teritoriālā plānošana arī var radīt satiksmes sistēmas, 

kas palīdz izmantot sabiedrisko vai kolektīvo transportu, veicina videi labvēlīgu izvēli, 

piemēram, staigājot kājām vai braucot ar velosipēdu un tādējādi samazinot emisijas. Veicināt 

kravu novirzīšanu no autoceļiem uz dzelzceļu vai iekšzemes ūdensceļiem — tā ir vēl viena 

pieeja, kā samazināt transporta nozares radītās emisijas. Jo īpaši autotransporta gadījumā 

pāreja uz alternatīvām degvielām un alternatīviem dzinējiem ir tieša dekarbonizācijas metode. 

Tā kā šīm degvielām ir nepieciešama īpaša infrastruktūra,  ir vajadzīgi tiesību akti, lai 

veicinātu tā ieviešanu.  

Esošās direktīvas trūkumi 

2014. gadā tika pieņemta Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras 

ieviešanu. Diemžēl saistošie mērķi katrai dalībvalstij, kurus paredzēja Komisijas 

priekšlikums, tika svītroti. Novērtējums par valstu regulējuma plāniem (NFP), kurus ieviesta 

ar šo direktīvu, parādīja, ka ambīcijas un centieni ievērojami atšķiras starp dalībvalstīm un 

NFP. Savā pašreizējā veidolā tie nav piemēroti, lai sekmētu pietiekamas un visaptverošas 

alternatīvo degvielu infrastruktūras ātru ieviešanu.  

Līdz ar to alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana atpaliek no sākotnējiem plāniem: no 

apmēram 800 000 uzlādes punktiem, kas paredzēti 2025. gadā, jau pastāv tikai nedaudz vairāk 

kā 100 000. Attiecībā uz CGN vēl ir jāuzbūvē vairāk nekā divas trešdaļas uzpildes staciju. 

Attiecībā uz transportlīdzekļu darbināšanai paredzētu ūdeņradi — kam direktīvā netiek 

noteikta obligāta prasība — situācija ir vēl sliktāka.  

Tāpēc direktīva būtu jāpārskata pēc iespējas drīz. Tajā vajadzētu iekļaut konkrētus un 
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saistošus mērķus dalībvalstīm, atspoguļojot faktisko un prognozēto alternatīvo degvielu 

transportlīdzekļu ieviešanu tirgū un nodrošinot atbilstīgu alternatīvo degvielu infrastruktūras 

tīklu līdztekus TEN-T tīklam, kā arī pilsētu teritorijās un reģionālā transporta mezglos.  

Alternatīvās degvielas 

Direktīvā ir definēti trīs alternatīvi degvielu veidi: elektrība, ūdeņradis un gāze (CNG un 

LNG). Atjaunojamā elektroenerģija un “zaļais” ūdeņradis ir reālas alternatīvas fosilajam 

kurināmajam, bet CNG un LNG joprojām ir galvenokārt fosila izcelsme. Tās ir iespējams 

aizstāt ar biogāzi vai sintētiskajām gāzēm. Tomēr, lai tā būtu patiesi ilgtspējīga, pirmā še 

minētā būtu jāražo vietējā mērogā, vēlams, no atkritumiem, un pēdējām še minētajām ir liels 

enerģijas zudumi, salīdzinot ar tiešu elektroenerģijas izmantošanu transportam, un tādēļ būtu 

jāiegūst no enerģijas pārpalikuma, kas citādi izsīktu. Galvenajam mērķim jābūt pilnīgai 

pārejai uz alternatīvu kurināmo bez fosilas izcelsmes.  

Tā kā pastāv dažādi transporta veidi, atšķirīgi modeļi un dažādas vides ar savām īpašām 

prasībām attiecībā uz degvielām un dzinēju tehnoloģijām, alternatīvo degvielu apvienojums ir 

visdaudzsološākā pieeja vidējā termiņā. Enerģija būtu arī jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, lai 

panāktu dekarbonizāciju. Tas attiecas uz transportlīdzekļa un motora efektivitāti, bet arī uz 

degvielas ieguvi un enerģijas ražošanu.  

Degvielas patēriņa efektivitāte, transportlīdzeklim pārvietojoties (tank-to-wheel), alternatīvu 

dzinēju automašīnām var atšķirties, bet parasti tā ir augstāka nekā iekšdedzes dzinējiem 

(ICE), kas darbojas ar benzīnu vai dīzeļdegvielu. Paredzams, ka to īpašuma kopējās izmaksas 

(tco) tuvākajā nākotnē ievērojami samazināsies, un dažiem alternatīvās degvielas 

transportlīdzekļiem jau ir izmaksu priekšrocības. Tomēr ir trīs galvenie šķēršļi, kas apgrūtina 

to masveida izmantošanu salīdzinājumā ar tradicionālajiem iekšdedzes transportlīdzekļiem. 

Pirmkārt, iegādes cenas joprojām ir augstākas, bet tās varētu kristies sakarā ar tehnoloģisko 

attīstību un ražošanas apjomu pieaugumu. Otrkārt, pieejamo transportlīdzekļu modeļu skaits 

aizvien vēl ir mazāks. Treškārt, alternatīvas degvielas uzpildes infrastruktūras tīkls joprojām 

ir mazāk blīvs. Lai gan pietiekama alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana būtu 

jāatbalsta valsts iestādēm, arī rūpniecībai ir jādod ieguldījums, piedāvājot pievilcīgākus 

alternatīvas degvielas transportlīdzekļus.  

Nozaru sasaiste 

Uz elektroenerģiju balstītu degvielu izmantošanas palielināšana veidos sasaisti starp 

transporta un enerģētikas nozari. Tomēr ir svarīgi arī turpināt virzīties uz mērķi dekarbonizēt 

enerģijas ražošanu ar pilnīgu pāreju uz atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tā kā atjaunojamie 

energoresursi ir intermitējoši, enerģijas piedāvājums un pieprasījums būs jālīdzsvaro, 

izmantojot uzglabāšanas mehānismus.  

Enerģijas pārpalikumu var izmantot enerģijas pārvēršanas gāzē iekārtās, lai radītu videi 

draudzīgu ūdeņradi, ko savukārt var tieši izmantot kā kurināmo FCEV vai ievadīt gāzes tīklos. 

Šī tehnoloģija strauji attīstās un dos tirgum videi draudzīgu ūdeņradi par konkurētspējīgu 

cenu. Ir svarīgi nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi gāzes tīklam šai iekārtai. 

Vēl viena iespēja līdzsvarot enerģijas tīklus ir vieda un kontrolēta uzlāde. Pieaugot 

akumulatora elektrotransportlīdzekļu (BEV) skaitam, ievērojama glabāšanas jauda tiks veidota 

automobiļu akumulatoru veidā. Lai novērstu paaugstinātu pieprasījumu atsevišķās dienas 
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stundās, BEV uzlādi varētu veikt ar tālvadību un ar laika aizturi, tādējādi izkliedējot 

pieprasījumu pēc enerģijas un uzlādes darbību ilgākā laikposmā. Kamēr tas joprojām notiek 

vienvirziena veidā, tā sauktie viedās uzlādes risinājumi ļautu veikt divvirzienu uzlādi, kas 

ļautu enerģijas piegādātājiem uzlādēt un izlādēt akumulatorus zināmā laika periodā un aktīvāk 

līdzsvarot savus tīklus. Tomēr attiecībā uz patērētājiem jānodrošina pilnā apmērā cenu 

pārredzamība un ir jāievēro augsti datu aizsardzības un patērētāju aizsardzības standarti.  

Tāpat arī būtiska nozīme ir tam, lai būtu nediskriminējoša piekļuve tīklam. Tas attiecas arī uz 

klientu piekļuvi publiskajiem uzlādes punktiem. Būtu jānodrošina pilnīga cenu pārredzamība, 

nekāda abonēšanas pienākuma un sadarbspēja attiecībā uz maksāšanas metodēm. Publiskie 

uzlādes punkti ir jāpapildina ar privātiem. BEV uzlādes paradumi nedaudz atšķiras no ICE, 

kura gadījumā ir nepieciešams centrālais punkts, lai atkārtoti uzpildītu īsā laika posmā. Ātrai 

uzlādei ir būtiska nozīme elektriskā transporta tālsatiksmes pārvadājumos un saistībā ar 

patērētāju uzticēšanos, tomēr lielākā daļa uzlādes tiek veikta, kad transportlīdzeklis 

novietots — piemēram, stāvēšanai uz nakti vai, piemēram, darbavietā — un uzlādes paradumi 

laika gaitā mainīsies līdz ar klienta pieredzi.  

Lai realizētu nodrošinājumu ar privātajiem uzlādes punktiem, tīkli un savienojumi ir 

jānostiprina, lai nodrošinātu uzlādes punktu pieslēgumu, no vienas puses, un, no otras puses, 

iestāžu atļaujas izsniegšanas procedūrām ir jābūt vieglākām un ātrākām.  

Nodokļu sistēma un regulatīvā vide 

Nodokļu sistēmai ir būtiska ietekme uz alternatīvo degvielu cenu konkurētspēju. Atjaunīgās 

enerģijas, kuru izmanto videi draudzīga ūdeņraža ražošanā, aplikšana ar nodokļiem var būt 

slogs šīs enerģijas tirgus cenai. Tas pats attiecas uz kuģu sauszemes elektroenerģijas uzlādi, ja 

enerģijas ražošana ar netīriem iekšdedzes dzinējiem uz kuģa ir atbrīvota no nodokļiem, 

turpretī uz sauszemes elektroenerģijas uzlādi gulstas nodokļi un augstākas pakalpojuma 

izmaksas sakarā ar ļoti specifisko pieprasījumu.  

Šā ziņojuma mērķis ir pievērst īpašu uzmanību infrastruktūras nepilnībām, ņemot vērā 

kopainu un dažādus jautājumus un perspektīvas attiecībā uz transporta nozares 

dekarbonizāciju. 

 


