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Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné
prostredníctvom odkazov v tomto dokumente
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SMERNICA

EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
2014/94/EÚ

A

RADY

z 22. októbra 2014
o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá
(Text s významom pre EHP)

Článok 1
Predmet úpravy
Touto smernicou sa zriaďuje spoločný rámec opatrení na zavedenie
infraštruktúry pre alternatívne palivá v Únii s cieľom minimalizovať
závislosť od ropy a zmierniť vplyv dopravy na životné prostredie.
V tejto smernici sa stanovujú minimálne požiadavky na výstavbu infra
štruktúry pre alternatívne palivá, vrátane nabíjacích staníc pre elektrické
vozidlá a čerpacích staníc zemného plynu (LNG a CNG) a vodíka, ktoré
sa majú vykonať prostredníctvom národných politických rámcov člen
ských štátov, ako aj spoločných technických špecifikácií týkajúcich sa
takýchto nabíjacích a čerpacích staníc a požiadaviek týkajúcich sa infor
mácií pre používateľov.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „alternatívne palivá“ sú palivá alebo zdroje energie, ktoré slúžia,
aspoň čiastočne, ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach
energie pre dopravu a ktoré majú potenciál prispievať k eliminácii
emisií uhlíka a vylepšujú environmentálne charakteristiky odvetvia
dopravy. Okrem iného medzi ne patria:
— elektrická energia,
— vodík,
— biopalivá podľa vymedzenia v článku 2 bode i) smernice
2009/28/ES,
— syntetické a parafinické palivá,
— zemný plyn vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný
plyn – (CNG)) a v kvapalnej forme (skvapalnený zemný plyn –
(LNG)) a
— skvapalnený ropný plyn (LPG);
2. „elektrické vozidlo“ je motorové vozidlo vybavené hnacou jednot
kou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického
motora v úlohe meniča energie s nabíjateľným systémom uchová
vania elektrickej energie, ktorý možno externe nabíjať;
3. „nabíjacia stanica“ je rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabí
janie jedného elektrického vozidla alebo výmenu batérie jedného
elektrického vozidla;
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4. „nabíjacia stanica na bežné nabíjanie“ je nabíjacia stanica, ktorá
zabezpečuje prenos elektriny do elektrického vozidla s výkonom
do 22 kW, s výnimkou zariadení s výkonom do 3,7 kW, ktoré sú
umiestnené v domácnostiach alebo ktorých základným účelom nie je
nabíjanie elektrických vozidiel a ktoré nie sú verejne prístupné;
5. „nabíjacia stanica na vysokovýkonné nabíjanie“ je nabíjacia stanica,
ktorá zabezpečuje prenos elektriny do elektrického vozidla
s výkonom vyšším ako 22 kW;
6. „pobrežné zásobovanie elektrickou energiou“ je dodávanie elek
trickej energie prostredníctvom normalizovaného rozhrania z pobrež
ných zariadení pre kotviace námorné lode alebo plavidlá vnútrozem
skej vodnej dopravy;
7. „verejne prístupná nabíjacia alebo čerpacia stanica“ je nabíjacia alebo
čerpacia stanica zabezpečujúca dodávku alternatívneho paliva
a poskytujúca nediskriminačný prístup pre používateľov v celej
Únii. Podmienky schvaľovania, používania a platby sa môžu
v rámci nediskriminačného prístupu líšiť;
8. „čerpacia stanica“ je čerpacie zariadenie poskytujúce palivo akého
koľvek druhu s výnimkou LNG, a to prostredníctvom pevne osade
ných alebo mobilných zariadení;
9. „čerpacia stanica LNG“ je čerpacie zariadenie poskytujúce LNG,
ktoré tvorí pevne osadené alebo mobilné zariadenie, pobrežné zaria
denie alebo iný systém.

Článok 3
Národné politické rámce
1.
Každý členský štát prijme národný politický rámec pre rozvoj trhu
pokiaľ ide o alternatívne palivá v odvetví dopravy a rozvoj príslušnej
infraštruktúry. Obsahuje aspoň tieto prvky:
— posúdenie súčasného stavu a budúceho rozvoja trhu pokiaľ ide
o alternatívne palivá v odvetví dopravy, a to aj vzhľadom na ich
možné súbežné a kombinované použitie, a rozvoja infraštruktúry pre
alternatívne palivá s prípadným zohľadnením cezhraničnej konti
nuity,
— národné ciele a zámery podľa článku 4 ods. 1, 3, 5, článku 6 ods. 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 a v prípade potreby článku 5 ods. 1 pre zavedenie
infraštruktúry pre alternatívne palivá. Tieto národné ciele a zámery
sa stanovujú na základe posúdenia národného, regionálneho alebo
celoeurópskeho dopytu a môžu sa na tomto základe aj revidovať,
pričom je potrebné zabezpečiť súlad s minimálnymi požiadavkami
na infraštruktúru ustanovenými v tejto smernici,
— opatrenia potrebné na zabezpečenie splnenia národných cieľov
a zámerov uvedených v národnom politickom rámci,
— opatrenia, ktorými sa môže podporiť zavádzanie infraštruktúry pre
alternatívne palivá v službách verejnej dopravy,

02014L0094 — SK — 24.05.2020 — 001.001 — 4
▼B
— určenie mestských/prímestských aglomerácií, iných husto obývaných
oblastí a sietí, v ktorých sa v závislosti od trhových potrieb
umiestnia verejne prístupné nabíjacie stanice v súlade s článkom 4
ods. 1,
— určenie mestských/prímestských aglomerácií, iných husto obývaných
oblastí a sietí, v ktorých sa v závislosti od trhových potrieb
umiestnia verejne prístupné čerpacie stanice CNG v súlade s článkom
6 ods. 7,
— posúdenie potreby umiestnenia čerpacích staníc LNG v prístavoch,
ktoré nepatria do základnej siete TEN-T,
— zváženie potreby inštalovať na letiskách zariadenia na dodávku elek
trickej energie pre potreby letúnov na stojiskách.
2.
Členské štáty zabezpečia, aby sa v národných politických rámcoch
zohľadnili potreby rôznych druhov dopravy existujúcich na ich území
vrátane druhov, v prípade ktorých existujú len obmedzené alternatívy
k fosílnym palivám.
3.
V národných politických rámcoch sa v prípade potreby zohľadňujú
záujmy regionálnych a miestnych orgánov, ako aj dotknutých zaintere
sovaných strán.
4.
Členské štáty v prípade potreby spolupracujú prostredníctvom
konzultácií alebo spoločných politických rámcov s cieľom zabezpečiť,
aby opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov tejto smernice boli ucelené
a koordinované.
5.
Opatrenia na podporu infraštruktúry pre alternatívne palivá sa
musia realizovať v súlade s predpismi o štátnej pomoci ustanovenými
v ZFEÚ.
6.
Národné politické rámce musia byť v súlade s platnými predpismi
Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy.
7.
Členské štáty oznamujú Komisii svoje národné politické rámce do
18. novembra 2016.
8.
Komisia na základe národných politických rámcov uverejňuje
a pravidelne aktualizuje informácie o národných cieľoch a zámeroch,
ktoré predložili jednotlivé členské štáty a ktoré sa týkajú:
— počtu verejne prístupných nabíjacích staníc,
— čerpacích staníc LNG v námorných a vnútrozemských prístavoch,
— verejne prístupných čerpacích staníc LNG pre motorové vozidlá,
— verejne prístupných čerpacích staníc CNG pre motorové vozidlá.
V prípade potreby sa uverejňujú aj nasledovné informácie o:
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— verejne prístupných čerpacích staniciach vodíka,

— infraštruktúre pobrežného zásobovania elektrickou energiou v námor
ných a vnútrozemských prístavoch,

— infraštruktúre na dodávky elektrickej energie pre letúne na stoji
skách.

9.
Komisia pomáha členským štátom podávať správy o národných
politických rámcoch prostredníctvom usmernení uvedených v článku 10
ods. 4, posudzuje súdržnosť národných politických rámcov na úrovni
Únie a pomáha členským štátom v rámci procesu spolupráce stanove
ného v odseku 4 tohto článku.

Článok 4
Dodávanie elektrickej energie pre dopravu
1.
Členské štáty prostredníctvom svojich národných politických
rámcov zabezpečia, že do 31. decembra 2020 sa zavedú verejne
prístupné nabíjacie stanice v primeranom počte, čo umožní zabezpečiť
premávku elektrických vozidiel minimálne v rámci mestských/prímest
ských aglomerácií a iných husto obývaných oblastí a v prípade potreby
v sieťach určených členskými štátmi. Počet takýchto nabíjacích staníc sa
stanovuje aj s prihliadnutím na odhadovaný počet elektrických vozidiel
v evidencii každého členského štátu do konca roku 2020, ktorý je
stanovený v ich národných politických rámcoch, ako aj na najlepšie
postupy a odporúčania vydávané Komisiou. V prípade potreby sa do
úvahy berú osobitné potreby súvisiace s vybudovaním verejne prístup
ných nabíjacích staníc v rámci staníc verejnej dopravy.

2.
Komisia posudzuje uplatňovanie požiadaviek v odseku 1 a v
prípade potreby predkladá návrh na zmenu tejto smernice pri
zohľadnení rozvoja trhu s elektrickými vozidlami s cieľom zabezpečiť,
aby bol v každom členskom štáte zavedený dodatočný počet verejne
prístupných nabíjacích staníc do 31. decembra 2025, a to aspoň v rámci
existujúcej základnej siete TEN-T, v mestských/prímestských aglomerá
ciách a iných husto obývaných oblastiach.

3.
Členské štáty v rámci svojich národných politických rámcov tiež
prijímajú opatrenia na podporu a uľahčenie zavádzania verejne neprí
stupných nabíjacích staníc.

4.
Členské štáty zabezpečia, aby nabíjacie stanice na bežné nabíjanie
elektrických vozidiel s výnimkou bezdrôtových alebo indukčných
jednotiek zavedené alebo renovované od 18. novembra 2017 spĺňali
aspoň technické špecifikácie stanovené v bode 1.1 prílohy II a vyhovo
vali špecifickým bezpečnostným požiadavkám platným na národnej
úrovni.

Členské štáty zabezpečia, aby nabíjacie stanice na vysokovýkonné nabí
janie elektrických vozidiel s výnimkou bezdrôtových alebo indukčných
jednotiek, ktoré boli zavedené alebo renovované od 18. novembra 2017
spĺňali aspoň technické špecifikácie stanovené v bode 1.2 prílohy II.
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5.
Členské štáty zabezpečia, aby sa potreba zásobovania elektrickou
energiou z pobrežných zariadení pre plavidlá vnútrozemskej vodnej
dopravy a námorné lode v námorných a vnútrozemských prístavoch
posudzovala v ich národných politických rámcoch. Takéto zásobovanie
sa prioritne zavedie v prístavoch základnej siete TEN-T a v ďalších
prístavoch do 31. decembra 2025 za predpokladu, že existuje dopyt
a náklady nie sú neprimerané v porovnaní s prínosmi vrátane prínosov
pre životné prostredie.

6.
Členské štáty zabezpečia, aby zariadenia na zásobovanie elek
trickou energiou z pobrežných zariadení pre námornú dopravu zavedené
alebo renovované od 18. novembra 2017 spĺňali technické špecifikácie
stanovené v bode 1.7 prílohy II.

7.
Pri nabíjaní elektrických vozidiel vo verejne prístupných nabíja
cích staniciach sa, ak je to realizovateľné z technických a ekonomických
dôvodov, využívajú inteligentné meracie systémy vymedzené v článku 2
bode 28 smernice 2012/27/EÚ a spĺňajú požiadavky stanovené v článku
9 ods. 2 uvedenej smernice.

8.
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia verejne prístup
ných nabíjacích staníc mohli nakupovať elektrickú energiu od ktorého
koľvek dodávateľa elektrickej energie v Únii v súlade s dohodou s dodá
vateľom. Prevádzkovatelia nabíjacích staníc majú povolenie poskytovať
služby nabíjania elektrických vozidiel zákazníkom na zmluvnom
základe, a to aj v mene a na účet iných poskytovateľov služieb.

9.
Na všetkých verejne prístupných nabíjacích staniciach sa musí
používateľom elektrických vozidiel poskytnúť tiež možnosť nabíjania
ad hoc bez uzavretia zmluvy s príslušným dodávateľom elektrickej
energie alebo prevádzkovateľom stanice.

10.
Členské štáty zabezpečia, aby ceny, ktoré prevádzkovatelia
verejne prístupných nabíjacích staníc účtujú, boli primerané, ľahko
a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné.

11.
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia distribučných
sústav spolupracovali na nediskriminačnom základe so všetkými
osobami zriaďujúcimi alebo prevádzkujúcimi verejne prístupné nabíjacie
stanice.

12.
Členské štáty zabezpečia, aby právny rámec povoľoval, aby
dodávky elektrickej energie pre potreby nabíjacích staníc mohli byť
zmluvne zabezpečené s iným dodávateľom, ako je dodávateľ elektriny
pre domácnosť alebo priestory, v ktorých je takáto nabíjacia stanica
umiestnená.

13.
Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, sa
Únia usiluje prostredníctvom príslušných normalizačných organizácií
vypracovať európske normy obsahujúce podrobné technické špecifikácie
pre bezdrôtové nabíjacie stanice a výmenu batérií motorových vozidiel,
ako aj pre nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L a elektrické
autobusy.
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14.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 prijímať delego
vané akty s cieľom:
a) doplniť tento článok a body 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 a 1.8 prílohy II
s cieľom požadovať v prípade infraštruktúr, ktoré sa majú zaviesť
alebo renovovať, súlad s technickými špecifikáciami, ktoré sú
zahrnuté do európskych noriem vypracovávaných v súlade s odsekom
13 tohto článku, pokiaľ príslušné ENO odporučili len jedno tech
nické riešenie spolu s technickými špecifikáciami uvedenými
v príslušnej európskej norme;
b) aktualizovať odkazy na normy uvádzané v technických špecifiká
ciách stanovených v bode 1 prílohy II, keď sa uvedené normy
nahradia novými verziami, ktoré prijmú príslušné normalizačné orga
nizácie.
Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup
a pred prijatím takýchto delegovaných aktov uskutočnila konzultácie
s expertmi vrátane expertov z členských štátov.
V uvedených delegovaných aktoch sa ustanovujú prechodné obdobia
v trvaní najmenej 24 mesiacov predtým, ako sa v nich uvedené tech
nické špecifikácie alebo ich zmeny stanú záväznými pre infraštruktúru,
ktorá sa má zaviesť alebo renovovať.

Článok 5
Dodávanie vodíka pre cestnú dopravu
1.
Členské štáty, ktoré prijmú rozhodnutie zahrnúť do svojich národ
ných politických rámcov verejne prístupné čerpacie stanice vodíka,
zabezpečia, aby do 31. decembra 2025 bol k dispozícii primeraný
počet týchto staníc zabezpečujúci premávku vozidiel s motorom pohá
ňaným vodíkom vrátane vozidiel s palivovými článkami v rámci sietí
určených týmito členskými štátmi vrátane prípadných cezhraničných
prepojení.
2.
Členské štáty zabezpečia, aby verejne prístupné čerpacie stanice
vodíka zavedené alebo renovované od 18. novembra 2017 spĺňali tech
nické špecifikácie stanovené v bode 2 prílohy II.
3.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 prijímať delego
vané akty s cieľom aktualizovať odkazy na normy uvádzané v technic
kých špecifikáciách stanovených v bode 2 prílohy II, keď sa uvedené
normy nahradia novými verziami, ktoré prijmú príslušné normalizačné
organizácie.
Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup
a pred prijatím takýchto delegovaných aktov uskutočnila konzultácie
s expertmi vrátane expertov z členských štátov.
V uvedených delegovaných aktoch sa ustanovujú prechodné obdobia
v trvaní najmenej 24 mesiacov predtým, ako sa v nich uvedené tech
nické špecifikácie alebo ich zmeny stanú záväznými pre infraštruktúru,
ktorá sa má zaviesť alebo renovovať.
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Článok 6
Dodávanie zemného plynu pre dopravu
1.
Členské štáty prostredníctvom svojich národných politických
rámcov zabezpečia zavedenie primeraného počtu čerpacích staníc
LNG v námorných prístavoch na umožnenie premávky plavidiel vnútro
zemskej vodnej dopravy alebo námorných lodí používajúcich LNG
v základnej sieti TEN-T do 31. decembra 2025. Členské štáty tiež
v prípade potreby spolupracujú so susednými členskými štátmi s cieľom
zabezpečiť adekvátne pokrytie základnej siete TEN-T.

2.
Členské štáty prostredníctvom svojich národných politických
rámcov zabezpečia zavedenie primeraného počtu čerpacích staníc
LNG vo vnútrozemských prístavoch na umožnenie premávky plavidiel
vnútrozemskej vodnej dopravy alebo námorných lodí používajúcich
LNG v základnej sieti TEN-T do 31. decembra 2030. Členské štáty
tiež v prípade potreby spolupracujú so susednými členskými štátmi
s cieľom zabezpečiť adekvátne pokrytie základnej siete TEN-T.

3.
Členské štáty určujú vo svojich národných politických rámcoch
námorné a vnútrozemské prístavy, ktoré zabezpečujú prístup k čerpacím
staniciam LNG uvedeným v odsekoch 1 a 2, pričom do úvahy berú aj
skutočné potreby trhu.

4.
Členské štáty prostredníctvom svojich národných politických
rámcov zabezpečia zavedenie primeraného počtu verejne prístupných
čerpacích staníc LNG do 31. decembra 2025 aspoň v rámci existujúcej
základnej siete TEN-T s cieľom umožniť, aby ťažké úžitkové vozidlá
s pohonom na LNG mohli premávať v celej Únii za predpokladu, že
existuje dopyt a náklady nie sú neprimerané v porovnaní s prínosmi
vrátane prínosov pre životné prostredie.

5.
Komisia posudzuje uplatňovanie požiadaviek v odseku 4 a v
prípade potreby predloží návrh na zmenu tejto smernice do 31. decembra
2027 pri zohľadnení trhu s ťažkými úžitkovými vozidlami s pohonom
na LNG s cieľom zabezpečiť zavedenie primeraného počtu verejne
prístupných čerpacích staníc LNG v každom členskom štáte.

6.
Členské štáty zabezpečia na svojom území pre potreby čerpacích
staníc uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 primeranú distribučnú sústavu na
zásobovanie LNG vrátane prečerpávacích zariadení pre cisternové
vozidlá na prevoz LNG. Odchylne od uvedeného môžu susediace
členské štáty v kontexte svojich národných politických rámcov vytvoriť
združenie na účely splnenia tejto požiadavky. Na dohody o združení sa
vzťahujú povinnosti podávania správ, ktoré členským štátom vyplývajú
z tejto smernice.

7.
Členské štáty prostredníctvom svojich národných politických
rámcov zabezpečia zavedenie primeraného počtu verejne prístupných
čerpacích staníc CNG do 31. decembra 2020, aby v súlade s článkom
3 ods. 1, šiestou zarážkou zabezpečili premávku motorových vozidiel
s pohonom na CNG v rámci mestských/prímestských aglomerácií
a iných husto obývaných oblastí a v prípade potreby v sieťach určených
členskými štátmi.
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8.
Členské štáty prostredníctvom svojich národných politických
rámcov zabezpečia zavedenie primeraného počtu verejne prístupných
čerpacích staníc LNG do 31. decembra 2025 aspoň v rámci existujúcej
základnej siete TEN-T, s cieľom umožniť premávku motorových vozi
diel s pohonom na CNG v celej Únii.

9.
Členské štáty zabezpečia, aby verejne prístupné čerpacie stanice
CNG pre motorové vozidlá, ktoré boli zavedené alebo renovované od
18. novembra 2017, spĺňali technické špecifikácie stanovené v bode 3.4
prílohy II.

10.
Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, sa
Únia usiluje prostredníctvom príslušných európskych alebo medzinárod
ných normalizačných organizácii vypracovať normy vrátane podrobných
technických špecifikácií pre:

a) čerpacie stanice LNG pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu;

b) čerpacie stanice LNG a CNG pre motorové vozidlá.

11.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 prijímať delego
vané akty s cieľom:

a) doplniť tento článok a body 3.1, 3.2 a 3.4 prílohy II s cieľom
vyžadovať, aby infraštruktúry, ktoré sa majú zaviesť alebo renovo
vať, dodržiavali technické špecifikácie stanovené v normách vypra
covaných podľa tohto článku odseku 10 písm. a) a b), pokiaľ
príslušné európske normalizačné organizácie odporučili len jedno
technické riešenie spolu s technickými špecifikáciami uvedenými
v príslušnej európskej norme, ak je to relevantné, v súlade s prísluš
nými medzinárodnými normami;

b) aktualizovať odkazy na normy uvádzané v technických špecifiká
ciách, ktoré sa stanovujú alebo majú stanoviť v bode 3 prílohy II,
keď sa uvedené normy nahradia novými verziami, ktoré prijmú
príslušné európske alebo medzinárodné normalizačné organizácie.

Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup
a pred prijatím takýchto delegovaných aktov uskutočnila konzultácie
s expertmi vrátane expertov z členských štátov.

V uvedených delegovaných aktoch sa ustanovujú prechodné obdobia
v trvaní najmenej 24 mesiacov predtým, ako sa v nich uvedené tech
nické špecifikácie alebo ich zmeny stanú záväznými pre infraštruktúru,
ktorá sa má zaviesť alebo renovovať.

12.
V prípade neexistencie normy, ktorá obsahuje podrobné tech
nické špecifikácie pre čerpacie stanice LNG pre námornú a vnútro
zemskú vodnú dopravu uvedenej v odseku 10 písm. a) a najmä v prípade
neexistencie uvedených špecifikácií týkajúcich sa čerpania LNG,
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Komisia je pri zohľadnení práce prebiehajúcej v IMO, CCNR, Dunaj
skej komisii a na ďalších príslušných medzinárodných fórach splnomoc
nená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8 s cieľom stanoviť:
— požiadavky na rozhranie pre prepravu LNG v zásobníkoch
v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave,
— požiadavky súvisiace s bezpečnostnými aspektmi postupu sklado
vania a čerpania LNG na pevnine v námornej a vnútrozemskej
vodnej doprave.
Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup
a pred prijatím takýchto delegovaných aktov uskutočnila konzultácie
s príslušnými skupinami expertov na námornú dopravu a na vnútro
zemskú vodnú dopravu vrátane expertov z vnútroštátnych orgánov pre
námornú alebo vnútrozemskú plavbu.

Článok 7
Informácie pre spotrebiteľov
1.
Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2009/30/ES, členské štáty
zabezpečia, aby boli k dispozícii relevantné, konzistentné a jasné infor
mácie pokiaľ ide tie motorové vozidlá, ktoré môžu pravidelne čerpať
jednotlivé palivá uvádzané na trhu alebo ktoré možno nabíjať na nabí
jacích staniciach. Tieto informácie sa uvádzajú v návodoch na použí
vanie motorových vozidiel, na čerpacích a nabíjacích staniciach, na
motorových vozidlách a v predajniach vozidiel na ich území. Táto
požiadavka sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá a návody na použí
vanie motorových vozidiel, ak sa tieto motorové vozidlá uvedú na trh
po 18. novembri 2016.
2.
Poskytovanie informácií uvedených v odseku 1 vychádza z ustano
vení o označovaní súladu palív s normami európskych normalizačných
organizácií, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie palív. Ak sa
tieto normy vyjadrujú grafickým označením vrátane systému farebného
kódovania, musí byť takéto označenie jednoduché a ľahko zrozumiteľné
a musí sa umiestňovať jasne viditeľným spôsobom:
a) na príslušné výdajné stojany a ich výdajné pištole na všetkých čerpa
cích staniciach a to od dátumu, kedy sa palivá uvedú na trh;
b) na plniace uzávery všetkých palivových nádrží alebo do ich bezpro
strednej blízkosti v motorových vozidlách odporúčaných pre dané
palivo a kompatibilných s daným palivom, ako aj v návodoch na
používanie motorového vozidla, pokiaľ sa takéto motorové vozidlá
uvádzajú na trhu po 18. novembri 2016.
3.
V prípade potreby, najmä v prípade zemného plynu a vodíka, sa
pri zobrazovaní cien pohonných látok na čerpacej stanici pohonných
látok na informačné účely zobrazuje porovnanie príslušných jednotko
vých cien. Zobrazenie týchto informácií používateľov nezavádza a nemä
tie.
S cieľom zvýšiť povedomie spotrebiteľov a zabezpečiť transparentnosť
cien palív konzistentným spôsobom v celej Únii je Komisia splnomoc
nená prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov spoločnú metodiku
porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív.
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4.
Pokiaľ normy ENO, v ktorých sa stanovujú technické špecifikácie
palív, neobsahujú ustanovenia o označovaní súladu s danými normami,
pokiaľ ustanovenia o označovaní neobsahujú grafické označenie vrátane
systému farebného kódovania alebo ak ustanovenia o označovaní nie sú
vhodné na dosiahnutie cieľov tejto smernice, Komisia môže na účely
jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 poveriť ENO vypracovaním
špecifikácií na označovanie kompatibility alebo prijatím vykonávacích
aktov, v ktorých sa určí grafické vyjadrenie vrátane systému farebného
kódovania, kompatibility palív, ktoré sú uvádzané na trh Únie a ktoré
podľa posúdenia Komisie dosahujú úroveň 1 % z celkového objemu
predaja vo viac ako jednom členskom štáte.

5.
Ak dôjde k aktualizácii ustanovení o označovaní v príslušných
normách ENO, prijmú sa vykonávacie akty týkajúce sa označovania
alebo sa v prípade potreby vypracujú nové normy ENO pre alternatívne
palivá, zodpovedajúce požiadavky na označovanie sa budú vzťahovať
na všetky čerpacie a nabíjacie stanice a motorové vozidlá v evidencii na
území členských štátov od 24 mesiacov po ich aktualizácii alebo prijatí.

6.
Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijímajú v súlade
s postupom preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2.

7.
Členské štáty zabezpečia, aby boli údaje o geografickom umiest
není verejne prístupných čerpacích a nabíjacích staníc alternatívnych
palív patriacich do pôsobnosti tejto smernice, ak sú k dispozícii, otvo
rene a nediskriminačne prístupné pre všetkých používateľov. V prípade
nabíjacích staníc môžu takéto údaje, keď sú k dispozícii, obsahovať
informácie o dostupnosti v reálnom čase, ako aj historické a aktuálne
informácie týkajúce sa nabíjania.

Článok 8
Vykonávanie delegovania právomocí
1.
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za
podmienok stanovených v tomto článku.

2.
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4, 5 a 6
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 17. novembra 2014.
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr
deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie
právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ
Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu
námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.
Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4, 5 a 6 môže
Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím
o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov,
ktoré už nadobudli účinnosť.

4.
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európ
skemu parlamentu a Rade.
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5.
Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 5 a 6 nadobudne účin
nosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej
lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom
rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu
alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 9
Postup výboru
1.
Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia
(EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia
neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4
tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.
Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento
postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie
stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá
väčšina členov výboru.

Článok 10
Podávanie správ a preskúmanie
1.
Každý členský štát predkladá Komisii do 18. novembra 2019
a potom každé tri roky správu o vykonávaní svojho národného politic
kého rámca. Tieto správy obsahujú informácie uvedené v prílohe I a
v prípade potreby zahŕňajú relevantné odôvodnenie, pokiaľ ide o úroveň
dosiahnutia národných cieľov a zámerov uvedených v článku 3 ods. 1.
2.
Komisia predloží do 18. novembra 2017 Európskemu parlamentu
a Rade správu o posúdení národných politických rámcov a ich súdrž
nosti na úrovni Únie vrátane zhodnotenia úrovne dosiahnutia národných
cieľov a zámerov uvedených v článku 3 ods. 1.
3.
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplat
ňovaní tejto smernice každé tri roky s účinnosťou od 18. novembra
2020.
Správa Komisie obsahuje tieto prvky:
— posúdenie opatrení prijatých členskými štátmi,
— posúdenie vplyvu tejto smernice na rozvoj trhu týkajúceho sa infra
štruktúry pre alternatívne palivá a jej príspevku k rozvoju trhu
s alternatívnymi palivami pre dopravu, ako aj jej vplyvu na hospo
dárstvo a životné prostredie,
— informácie o technickom pokroku a rozvoji trhu týkajúceho sa alter
natívnych palív v odvetví dopravy a pokroku a rozvoji relevantnej
infraštruktúry zahrnutých do tejto smernice a každého iného alter
natívneho paliva.
Komisia môže uvádzať príklady najlepších postupov a navrhovať
vhodné odporúčania.
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V správe Komisie sa tiež posúdia požiadavky a termíny stanovené
v tejto smernici pre vybudovanie infraštruktúry a uplatňovanie špecifi
kácií s prihliadnutím na technický a ekonomický vývoj a na rozvoj trhu
s príslušnými alternatívnymi palivami a prípadne sa k nej pripojí legi
slatívny návrh.
4.
Komisia prijíma usmernenia týkajúce sa podávania správ o prvkoch
uvedených v prílohe I zo strany členských štátov.
5.
Komisia do 31. decembra 2020 preskúma uplatňovanie tejto smer
nice a v prípade potreby predloží návrh na jej zmenu prostredníctvom
stanovenia nových spoločných technických špecifikácií týkajúcich sa
infraštruktúry pre alternatívne palivá v rozsahu pôsobnosti tejto smer
nice.
6.
Komisia v prípade, že to považuje za vhodné, prijme do
31. decembra 2018 akčný plán na vykonávanie stratégie ustanovenej
v oznámení s názvom „Čistá energia pre dopravu: európska alternatíva
pre stratégiu dopravných palív“ s cieľom dosiahnuť čo najširšie využitie
alternatívnych palív v doprave pri súčasnom zabezpečení technologickej
neutrality a s cieľom podporovať udržateľnú elektromobilitu v celej
Únii. Na tento účel Komisia môže zohľadniť jednotlivé potreby
a vývoj trhu v členských štátoch.

Článok 11
Transpozícia
1.
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou
najneskôr do 18. novembra 2016. Bezodkladne o tom informujú Komi
siu.
2.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich
úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze
upravia členské štáty.
3.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti
tejto smernice.

Článok 12
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
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PRÍLOHA I
SPRÁVA
Správa obsahuje opis opatrení, ktoré členský štát prijal na podporu vybudovania
infraštruktúry pre alternatívne palivá. Správa obsahuje minimálne tieto prvky:

1. Právne opatrenia
Informácie o právnych opatreniach, ktoré môžu zahŕňať legislatívne, regu
lačné alebo administratívne opatrenia na podporu budovania infraštruktúry
pre alternatívne palivá, napr. stavebné povolenia, povolenia na výstavbu
parkovacích miest, certifikácia environmentálneho správania podnikov
a koncesie pre čerpacie stanice.

2. Politické opatrenia na podporu vykonávania národného politického
rámca
Informácie o uvedených opatreniach obsahujú tieto prvky:

— priame stimuly na nákup dopravných prostriedkov s pohonom na alter
natívne palivá alebo na budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá,

— dostupnosť daňových stimulov na podporu dopravných prostriedkov
využívajúcich alternatívne palivá a relevantnej infraštruktúry pre alterna
tívne palivá,

— využívanie verejného obstarávania na podporu alternatívnych palív
vrátane spoločného obstarávania,

— nefinančné stimuly na strane dopytu, napríklad prednostný prístup do
vyhradených priestorov, politika parkovacích miest a vyhradené jazdné
pruhy,

— zváženie potreby čerpacích staníc leteckého paliva z obnoviteľných
zdrojov na letiskách v rámci základnej siete TEN-T,

— technické a administratívne postupy a právne predpisy, pokiaľ ide o povo
lenie dodávky alternatívnych palív, s cieľom uľahčiť schvaľovací proces.

3. Podpora zavádzania a výroby
Ročný verejný rozpočet pridelený na zavádzanie infraštruktúry pre alterna
tívne palivá s rozdelením podľa alternatívnych palív a druhov dopravy
(cestná, železničná, vodná a letecká).

Ročný verejný rozpočet pridelený na podporu závodov na výrobu technológií
pre alternatívne palivá s rozdelením podľa alternatívnych palív a druhov
dopravy.

Zváženie každej osobitnej potreby v priebehu počiatočnej fázy zavádzania
infraštruktúr pre alternatívne palivá.

4. Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti
Ročný verejný rozpočet pridelený na podporu výskumu, technického rozvoja
a demonštračných činností v oblasti alternatívnych palív s rozdelením podľa
palív a druhov dopravy.
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5. Ciele a zámery
— Odhad počtu vozidiel používajúcich alternatívne palivo do roku 2020,
2025 a 2030,
— miera dosahovania národných cieľov pre zavádzanie alternatívnych palív
v rôznych druhoch dopravy (cestná, železničná, vodná a letecká),
— miera dosahovania národných cieľov v jednotlivých rokoch pre zavá
dzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá podľa rôznych druhov
dopravy,
— informácie o použitej metodike s cieľom zohľadniť účinnosť nabíjania
vysokovýkonných nabíjacích staníc.
6. Rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá
Zmeny v ponuke (dodatočná kapacita infraštruktúry) a dopyte (skutočne
využívaná kapacita).
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PRÍLOHA II
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
1.

Technické špecifikácie pre nabíjacie stanice

1.1. Nabíjacie stanice pre bežné nabíjanie motorových vozidiel
Nabíjacie stanice pre bežné nabíjanie striedavým prúdom (AC) pre elek
trické vozidlá musia byť na účely interoperability vybavené minimálne
zásuvkovými výstupmi alebo konektormi vozidiel typu 2 podľa normy
EN 62196-2. Pod podmienkou zachovania kompatibility s typom 2 môžu
byť uvedené zásuvkové výstupy vybavené funkciami, napr. mechanickými
uzávermi.
1.2. Nabíjacie stanice pre vysokovýkonné nabíjanie motorových vozidiel
Nabíjacie stanice pre vysokovýkonné nabíjanie striedavým prúdom (AC) pre
elektrické vozidlá musia byť na účely interoperability vybavené minimálne
konektormi typu 2 podľa normy EN 62196-2.
Nabíjacie stanice pre vysokovýkonné nabíjanie jednosmerným prúdom (DC)
pre elektrické vozidlá musia byť na účely interoperability vybavené mini
málne konektormi kombinovaného systému nabíjania „Combo 2“ podľa
normy EN 62196-3.
1.3. Nabíjacie stanice pre bezdrôtové nabíjanie motorových vozidiel elektrickou
energiou
1.4. Výmena batérií motorových vozidiel
1.5. Nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L
1.6. Nabíjacie stanice pre elektrické autobusy
1.7. Pobrežné zásobovanie elektrickou energiou pre námorné lode
Pobrežné zásobovanie elektrickou energiou pre námorné lode vrátane
konštrukcie, inštalácie a skúšky systémov musí spĺňať technické špecifikácie
obsiahnuté v norme IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8. Pobrežné zásobovanie elektrickou energiou pre plavidlá vnútrozemskej
vodnej dopravy
2.

Technické špecifikácie čerpacích staníc vodíka pre motorové vozidlá

2.1. Vonkajšie čerpacie stanice vodíka, ktoré vydávajú plynný vodík používaný
ako palivo v motorových vozidlách, musia spĺňať technické špecifikácie
obsiahnuté v norme ISO/TS 20100 – Dopĺňanie plynného vodíka.
2.2. Čistota vodíka vydávaného na čerpacích staniciach vodíka musí spĺňať
technické špecifikácie obsiahnuté v norme ISO 14687-2.
2.3. Čerpacie stanice vodíka používajú algoritmy dopĺňania paliva a zariadenia
spĺňajúce technické špecifikácie normy ISO/TS 20100 – Dopĺňanie plyn
ného vodíka.

▼M1
2.4. Konektory pre motorové vozidlá na tankovanie plynného vodíka musia
spĺňať normu EN ISO 17268 „Pripájacie zariadenia na tankovanie plynného
vodíka do pozemných vozidiel“.

▼B
3.

Technické špecifikácie pre čerpacie stanice zemného plynu

3.1. Technické špecifikácie pre čerpacie stanice LNG pre plavidlá vnútrozemskej
vodnej dopravy alebo námorné lode
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▼B
3.2. Technické špecifikácie pre čerpacie stanice LNG pre motorové vozidlá
3.3. Technické špecifikácie pre konektory/nádrže CNG pre motorové vozidlá
Konektory/nádoby pre CNG musia byť v súlade s nariadením EHK OSN
č. 110 (ktoré odkazuje na normu ISO 14469, časti I a II).
3.4. Technické špecifikácie pre čerpacie stanice CNG pre motorové vozidlá

