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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva; opozarja, da je promet 

eden glavnih virov emisij ogljika v Evropi in je edini sektor, v katerem emisije še vedno 

naraščajo; poudarja, da je potrebno nadaljnje usklajevanje na lokalni in regionalni ravni 

ter na ravni EU na vseh področjih politike, povezanih z infrastrukturo za alternativna 

goriva, da bi se zagotovila nadaljnje evropska konkurenčnost v zvezi z znanjem, 

tehnologijo in tržnim deležem; poudarja cilj vzpostavitve ustreznega infrastrukturnega 

omrežja za alternativna goriva, da bi se do leta 2050 doseglo popolno razogljičenje 

prometnega sektorja; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem predlaga časovni načrt za 

naslednjih pet let, v katerem bodo opredeljeni skupni politični okvir in skupni cilji za 

vse države članice; 

2. poziva države članice, naj zagotovijo hitro gradnjo in nadaljnje financiranje 

infrastrukture za alternativna goriva ter rešitev za hitro in ultrahitro polnjenje ob 

osrednjem in celovitem omrežju TEN-T, tako na območjih mest kot na podeželju, in naj 

v ta namen še naprej razvijajo in izvajajo ambiciozne in usklajene nacionalne okvire 

politike; poudarja, da sta razpoložljivost in dostopnost zasebne in javne infrastrukture za 

polnjenje in oskrbo ključni za boljše sprejemanje vozil na alternativna goriva med 

potrošniki; meni, da bi morale imeti ob upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti 

prednost rešitve, ki imajo v celotnem življenjskem ciklu vozila največji potencial za 

zmanjšanje emisij; 

3. poziva države članice, naj pri oblikovanju nacionalnih okvirov politike ustrezno 

upoštevajo načela, določena na področju osrednjih in celovitih omrežij TEN-T in 

skupne prometne politike; 

4. poziva države članice, katerih nacionalni strateški okviri so pretežno osredotočeni na 

zemeljski plin, naj ponovno pretehtajo to odločitev, ki je v nasprotju z usmerjenostjo v 

mobilnost na električni pogon, ki se oblikuje v Evropi, ker v končni fazi njihova 

odločitev ne prispeva k hitrejšemu dolgoročnemu zmanjšanju emisij v prometnem 

sektorju; poziva te države članice, naj preusmerijo svoje nacionalne strateške okvire v 

električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov, sintetični metan iz električne 

energije, bioplin in biometan; 

5. poudarja pomen trajnostnega načrtovanja mest, prehoda z zasebnega prevoza na 

skupinski in javni prevoz ter naložb v vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva 

za javni prevoz, zlasti za uvajanje električnih avtobusov, ki predstavljajo le 10 % vseh 

novih avtobusov, kupljenih leta 2017 v Evropi; 

6. poziva, naj se na gosto poseljenih urbanih območjih prednost nameni rešitvam za hitro 

in ultra hitro polnjenje na obvoznicah, parkiriščih in glavnih ulicah; meni, da bi bilo 

treba v ta namen okrepiti sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi organi, distributerji 

električne energije in zasebnimi vlagatelji; 

7. podpira elektrificirane ceste, ki omogočajo polnjenje električnih vozil med vožnjo; 
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poziva k njihovemu širšemu razvoju, vsaj ob cestah osrednjega in celovitega omrežja 

TEN-T; meni, da bi lahko bile te ceste rešitev, ki bi omogočala zmanjšanje velikosti 

baterij in posledično znižanje cen novih vozil; 

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so med državami članicami bistvene razlike v stopnjah 

ambicioznosti in izvajanja nacionalnih okvirov politike ter da je splošni razvoj 

infrastrukture za alternativna goriva, vključno z infrastrukturo za električno polnjenje, v 

zaostanku; obžaluje, da le osem držav članic v celoti izpolnjuje zahteve nacionalnega 

okvira politike iz Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 

oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva1 in da dve državi 

članici nista predložili nacionalnega okvira politike v skladu z roki iz člena 3 te 

direktive; glede tega poudarja, da so nacionalni okviri politike bistveni, da se k 

financiranju polnilne infrastrukture pritegnejo zasebni partnerji; zato poziva Komisijo, 

naj preuči možnost uvedbe zavezujočih nacionalnih ciljev in rednega nacionalnega 

poročanja, da bi se zagotovil razvoj hrbtenične infrastrukture za alternativna goriva v 

omrežju TEN-T do leta 2025;  

9. poudarja, da je treba državam članicam določiti konkretne, zavezujoče in izvršljive cilje 

za distribucijsko omrežje za alternativna goriva, ki bodo odražali dejanski in načrtovani 

prodor vozil na taka goriva na trg; 

10. obžaluje, da se goriva fosilnega izvora, kot sta zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin, 

v Direktivi 2014/94/EU še vedno štejejo za alternativna goriva, kar spodkopava cilj 

Unije o razogljičenju prometnega sektorja do sredine stoletja; 

11. poziva Komisijo, naj pripravi podrobno analizo različnih nacionalnih okvirov politike 

ter v priporočilih drugim državam članicam upošteva uspešne nacionalne in regionalne 

ukrepe; 

12. poziva Komisijo, naj predlaga merila trajnosti za vodik in sintetična goriva na podlagi 

emisij v življenjskem ciklu, pri katerih se upoštevajo primarne emisije iz proizvodnje 

električne energije pri vseh proizvodnih procesih in njihov učinek na povpraševanje po 

vodi in rabo zemljišč; 

13. spodbuja države članice, naj na mestnih in predmestnih območjih povečajo javno 

razpoložljivost polnilnih mest za električna vozila; 

14. meni, da bi bilo treba prednostno spodbujati razvoj infrastrukture za polnjenje 

električnih vozil na območjih, kjer je kakovost zraka slaba, ter da bi bilo treba v načrtih 

za kakovost zraka poročati o ukrepih, sprejetih ali načrtovanih za spodbujanje 

mobilnosti na električni pogon; 

15. poziva k nadaljnjim naložbam v raziskave in inovacije, da se obnovljivi viri energije še 

bolj povežejo s trajnostnimi načini prevoza, da bi se do sredine stoletja dosegla 

brezemisijska mobilnost; 

16. ugotavlja, da lastniki električnih vozil svoja vozila najpogosteje polnijo doma ali v 

službi; poudarja potrebo po celoviti in interoperabilni zasebni in skupni javni polnilni 

                                                 
1 UL L 307, 28.10.2014, str. 1. 
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infrastrukturi, ki bi omogočala polnjenje električnih vozil in koles na domu in v službi, 

tudi na podlagi obveznega zagotavljanja take polnilne infrastrukture na bencinskih 

servisih ob cestah na večje razdalje; upošteva potrebo po javnih in zasebnih naložbah, 

da bi se dosegla optimalna pokritost; v zvezi s tem poudarja, da je treba v novih in že 

obstoječih stavbah namestiti zadostno polnilno infrastrukturo; ugotavlja, da sta večje 

širjenje informacij in sodelovanje zasebnega sektorja bistvenega pomena za doseganje 

predlaganih ciljev; 

17. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo leta 2017 v Evropi na razpolago za nakup le 19 

modelov električnih vozil z baterijo in 25 modelov hibridnih električnih vozil, medtem 

ko so imeli evropski kupci na voljo več kot 417 modelov vozil z bencinskim in 

dizelskim motorjem z notranjim izgorevanjem1; 

18. poudarja, da brez ustreznega distribucijskega omrežja ni mogoče povečati uporabe 

alternativnih goriv; poudarja, da je treba uvesti obveznosti za distribucijo, da bi se 

zmanjšala negotovost glede velikosti infrastrukture; 

19. poziva Komisijo, naj pripravi uredbo o gostovanju v infrastrukturi za alternativna 

goriva, ki bo javno dostopna vsaj v omrežju TEN-T; 

20. ugotavlja, da je iz nacionalnih načrtov, predloženih Komisiji v okviru izvajanja 

Direktive 2014/94/EU, razvidno, da trenutno število razpoložljivih polnilnih mest v 

Uniji ne zadostuje za število električnih vozil na cesti, saj namreč Komisija priporoča 

eno polnilno mesto na deset električnih vozil; 

21. ugotavlja tudi, da se pričakuje, da bodo nacionalni načrti za uvedbo javne polnilne 

infrastrukture do leta 2020 po vsej EU ohranjali korak s pričakovano rastjo števila vozil, 

in da bo ob glavnih avtocestah dovolj hitrih polnilnikov, in sicer vsaj en hitri polnilnik 

na vsakih 40 km; 

22. poudarja, da bodo glede na pričakovano število električnih vozil na cestah po letu 2020 

poleg že načrtovanih potrebne precejšnje dodatne naložbe, in da bo financiranje iz EU 

pomembno, zlasti na manj razvitih trgih; 

23. poudarja, da se je treba bolj osredotočiti na rešitve za pametno polnjenje; ugotavlja, da 

je treba v ta namen zagotoviti, da bodo zahteve glede zasebne in skupne javne polnilne 

infrastrukture presegale minimalne določbe iz spremenjene Direktive 2010/31/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb2; 

poudarja, da je nezadostna polnilna infrastruktura ena od glavnih ovir za izvajanje 

trajnostnega prometa v EU; 

24. ker vsi uporabniki ne morejo polniti električnih vozil doma, je treba poiskati celostne 

rešitve za stanovanjske in nestanovanjske stavbe in kombinirati naprave za polnjenje z 

drugo obstoječo infrastrukturo, kot so na primer drogi za svetilke; 

25. ugotavlja, da se bo z rastjo trga električnih vozil v omrežju povečal odjem električne 

energije na omrežju, vendar se bo po podatkih Evropske agencije za okolje odjem 

                                                 
1 Availability and Affordability of ZEVs Interim Report, Element Energy, oktober 2017 
2  UL L 153, 18.6.2010, str. 13. 
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električne energije v EU pri voznem parku z 80 % električnih vozil leta 2050 v 

povprečju povečal le za 10 %; 

26. meni, da mora biti infrastruktura za polnjenje na mestnih območjih na voljo za vse vrste 

vozil, vključno z vozili v souporabi, električnimi dostavnimi vozili, električnimi kolesi 

in motornimi dvokolesi; 

27. poudarja izboljšave, ki jih bo povzročila električna energija z obrežja z vidika 

zmanjšanih emisij CO2, manjšega zvočnega onesnaženja, izboljšane kakovosti zraka in 

drugih okoljskih ugodnosti; poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo politične 

spodbude za razvoj oskrbe z električno energijo z obrežja tako v celinskih kot v morskih 

pristaniščih, da bi se zmanjšale emisije prometa s pogonom na fosilna goriva; spodbuja 

države članice, naj oblikujejo celostne načrte za hitro uvajanje popolnoma električnih 

trajektov; ugotavlja, da bodo potrebni dopolnjujoči nacionalni predpisi, da bi se 

zagotovilo, da morajo privezane ladje uporabljati čisto energijo z obale, ki je na voljo; 

poleg tega spodbuja zagotovitev večje finančne podpore za razvoj oskrbe z električno 

energijo z obrežja tako v celinskih kot v morskih pristaniščih, saj je ta zaradi visokih 

stroškov težje ekonomsko izvedljiva; poudarja, da je mogoče z instrumentom za 

povezovanje Evrope dodatno podpreti razvoj na tem področju; 

28. obžaluje, da je napredek pri izgradnji infrastrukture za alternativna goriva in 

razpoložljivosti vozil na alternativni pogon prepočasen, in proizvajalce poziva, naj 

okrepijo prizadevanja v zvezi s tem; 

29. poziva države članice, naj pregledajo svoje okvire za obdavčitev energije, da bi se 

olajšala in spodbudila uporaba alternativnih goriv ter odpravila obremenjujoča 

obdavčitev električne energije, ki se uporablja za proizvodnjo alternativnih goriv, 

vključno s pretvorbo električne energije v plin kot načinom skladiščenja nestalnih 

obnovljivih virov energije; 

30. spodbuja zagotavljanje čiste energije na letališčih (za uporabo v mirujočih letalih ter za 

mobilno opremo na letališčih), da bi se zmanjšala poraba kerozina, izboljšala kakovost 

zraka ter zmanjšala vpliv na podnebne spremembe in hrup; 

31. ugotavlja, da ladja za križarjenje s potniki z močjo 4,6 MW porabi 700 litrov goriva na 

uro, kar je več kot 688 tovornjakov s prižganim motorjem; 

32. spodbuja evropske proizvajalce avtomobilov, naj povečajo naložbe v razvoj vozil z 

izjemno nizkimi emisijami, kot eden od načinov za pospešitev njihove uporabe na trgu 

EU; poziva Komisijo, države članice in avtomobilsko industrijo, naj še naprej razvijajo 

ponudbo lahkih in težkih vozil s pogonom na alternativna goriva, na primer s 

podpiranjem ambicioznih ciljev za znižanje povprečnih emisij, ki jih je treba doseči do 

leta 2025 ali 2030, za celotne vozne parke novih osebnih vozil, lahkih gospodarskih 

vozil in težkih vozil v EU; 

33. poziva sozakonodajalca, naj določita časovni okvir, pravi sistem spodbud in raven 

ambicije za delež vozil z nizkimi emisijami in brez emisij v celotnem voznem parku 

EU, da bi se do leta 2050 dosegla dekarbonizacija prometnega sektorja; meni, da je to 

nujno za varnost naložb na trgu vozil na alternativna goriva in hitrejše vzpostavljanje 

zadostne spremljevalne infrastrukture; priznava, da se zaradi prehoda na trajnostni 
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promet v celotni dobavni verigi pojavljajo izzivi; 

34. spodbuja države članice, naj pospešijo vzpostavitev polnilne infrastrukture za javni 

prevoz ter spodbudijo povpraševanje po avtobusih na alternativna goriva in drugih 

električnih vozilih javnega prevoza, pri čemer naj dajo prednost emisijsko najbolj 

nevtralnim sistemom z vidika celotnega življenjskega cikla vozila; 

35. spodbuja lokalne in regionalne organe, ki so podpisniki konvencije županov za 

podnebje in energijo, naj si prizadevajo v akcijske načrte za trajnostno energijo vključiti 

konkretne ukrepe, zlasti za izgradnjo ali dokončanje infrastrukture za polnjenje 

električnih vozil; 

36. spodbuja lokalne in regionalne javne organe, naj boljše izkoristijo možnosti za 

pridobitev sofinanciranja iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni 

razvoj za trajnostno mestno mobilnost, da bi se dokončala izgradnjo infrastrukture za 

polnjenje in oskrbo brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil; 
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