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*      Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky (č. uznesenia 504/2015)

**   Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky (č. uznesenia 505/2016)

***  Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (č. uznesenia 504/2016)
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Balík „Fit for 55“

Súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ a na zavedenie nových iniciatív s cieľom 
zabezpečiť, aby boli politiky EÚ v súlade s cieľmi v oblasti klímy, na ktorých sa dohodla Rada a Európsky 
parlament.

• Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS)
• Emisie a ich odstraňovanie v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva 

(LULUCF)
• Energia z obnoviteľných zdrojov (RED II)
• Energetická efektívnosť
• Infraštruktúra pre alternatívne palivá (AFIR)
• Emisné normy CO2 pre osobné automobily a dodávky
• Zdaňovanie energie
• Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM)
• Udržateľné letecké palivá (ReFuelEu Aviation)
• Ekologickejšie palivá v lodnej doprave (FuelEU Maritime)
• Sociálno-klimatický fond
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AFIR

Cieľ a obsah návrhu
• Vyžaduje sa, aby ČŠ zriaďovali národné politické rámce na vytvorenie trhov pre alternatívne palivá a aby 

sa zaviedol príslušný počet verejne prístupných nabíjacích bodov a čerpacích miest, a to aj najmä s 
cieľom umožniť voľný cezhraničný pohyb takýchto vozidiel a plavidiel v rámci siete TEN-T.

• EK uskutočnila hodnotenie ex post smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne 
palivá. V hodnotení sa zistilo, že smernica nie je dobre prispôsobená účelu plnenia ambicióznejších 
klimatických cieľov do roku 2030.

• EK pôvodne navrhla povinnosť pre ČŠ na sieti TEN-T zabezpečiť verejne dostupné nabíjacie stanice pre 
ľahké a ťažké úžitkové vozidlá najmenej v 60 km vzdialenosti a verejne dostupné vodíkové čerpacie 
stanice najmenej 150 km, resp. 450 km v prípade kvapalného vodíka. 

• Návrh zároveň určuje konkrétne termíny (od 31.12.2025 do 31.12.2035) na dosiahnutie týchto cieľov
a celkové kapacity nabíjacích/čerpacích staníc. Okrem toho ustanovuje aj spôsoby platieb a požiadavky 
na cenotvorbu (primeranosť, ľahká porovnateľnosť, transparentnosť, nediskriminácia).
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AFIR

Priebeh rokovaní
• Návrh bol predmetom 13 zasadnutí PS pre intermodálne otázky a siete (H.4).
• PRES zverejnilo kompromisné znenie v dvoch častiach.
• Ambíciou SI PRES bolo dosiahnuť na Rade TTE 9.12.2021 všeobecné smerovanie – neúspešne
• Rokovania pokračujú v rámci FR PRES, diskusie budú pokračovať až koncom januára, kvôli potrebe 

oboznámiť sa s prepojeniami na nariadenie o TEN-T. Očakáva sa zverejnenie underlying study 
posúdenia vplyvov, ktoré EK vypracovala k návrhu, ako aj štúdia, ktorú si objednal výbor EP TRAN 
k HDV.

Pozície ČŠ a zmeny ustanovení 
V kompromisnom znení z 29. októbra 2021 sa PRES v niektorých prípadoch vrátilo k ustanoveniam a 
cieľom pôvodného návrhu EK. 
SI PRES rozšírilo definíciu alternatívnych palív, do ktorej bol zahrnutý aj bioplyn.
PRES v kompromisnom znení zlúčilo články 3 a 4 (cieľové hodnoty pre LDV, resp. HDV). 
PRES upustilo od svojho návrhu a vrátilo pôvodný návrh EK. Podľa EK je povinné akceptovanie platobných 
kariet nevyhnutným minimom.
PRES získalo podporu ČŠ v článku 6 (cieľové hodnoty vodíkovej infraštruktúry) – návrat k pôvodnému 
termínu na 2030 (predtým 2033), ponechanie distance-based cieľa 150 km, pre kvapalný vodík 450 km
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AFIR

Stanovisko SR:
• SR víta zmenu právneho nástroja zo smernice na nariadenie ako aj návrh záväzných cieľov spoločne s 

mechanizmom monitoringu. Zmena zaručí pokrok pri budovaní verejnej infraštruktúry pre alternatívne 
palivá. Štatistiky/údaje ČŠ by tak mohli byť oproti súčasnému stavu presnejšie a lepšie porovnateľné.

• SR podporuje najmä budovanie primeranej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, ktorá prispeje 
k rýchlejšiemu rozvoju trhu elektromobility v SR.

• Z pohľadu automobilového sektora však návrh neposkytuje dostatočný priestor pre všetky uhlíkovo-
neutrálne riešenia, ktoré je možné realizovať aj klasickými technológiami za použitia moderných 
obnoviteľných a syntetických palív. Text by mal zostať technologicky neutrálny a podporiť dobudovanie 
infraštruktúry pre CNG/LNG palivá.

• SR považuje za nevyhnutné zabezpečiť, aby jednotlivé časti prepojených politických iniciatív do seba 
zapadali a tvorili koherentný a efektívny rámec prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. 

• SR uprednostňuje uváženejší prístup k rokovaniam a nepovažuje za nevyhnutné dosiahnuť všeobecný 
prístup/smerovanie v čo najkratšom čase.

• Riadne predbežné stanovisko SR k AFIR sa momentálne nachádza v MPK (do 28. 1. 2022)
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