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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i 

Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że państwa członkowskie przyjęły krajowe ramy polityki, poddane 

ocenie Komisji w jej niedawnym komunikacie COM(2017)0652, w którym zauważono, 

że cele i realizacja infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych różnią się w 

poszczególnych państwach członkowskich, jako że tylko 8 z 25 państw członkowskich 

całkowicie spełnia wymogi dotyczące krajowych ram polityki określone w dyrektywie 

2014/94/UE1, oraz że dwa państwa członkowskie nie notyfikowały krajowych ram 

polityki do dnia 16 listopada 2016 r., czego wymaga art. 3 dyrektywy 2014/94/UE; 

B. mając na uwadze, że sektor transportu jest głównym źródłem emisji dwutlenku węgla w 

Unii oraz jedynym sektorem, w którym emisje nadal rosną; mając na uwadze, że 

konieczna jest dalsza koordynacja na szczeblu UE, aby zapewnić rozwój odpowiedniej 

sieci infrastrukturalnej dla paliw alternatywnych w celu dekarbonizacji sektora 

transportu do 2050 r.; 

C. mając na uwadze, że dekarbonizację transportu w UE należy prowadzić zgodnie z 

zasadą neutralności technologicznej, w ten sposób zapewniając jednakowe warunki 

działania w przypadku różnego rodzaju technologii niskoemisyjnych stosowanych do 

celów czystej mobilności oraz wspierając otoczenie kształtowane przez konkurencję i 

dalsze innowacje w tym obszarze; 

1. podkreśla, że Unia ma potencjał, aby stać się prekursorem w dziedzinie ekologicznego 

transportu i liderem w tej globalnej transformacji; zauważa, że przejście na czystą 

energię oferuje wiele nowych możliwości wzrostu w przemyśle oraz wzmacnia 

bezpieczeństwo energetyczne Europy; podkreśla, że obecnie ponad 65 % bateryjnych 

samochodów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in produkuje się poza 

Unią oraz że nowa mobilność spowoduje zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności, 

co oznacza, że istotne jest, by zapewnić bodźce do rozwoju naszego przemysłu i do 

tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości w Unii; uważa, że zasadnicze 

znaczenie ma pobudzenie naszego sektora produkcji baterii przez wprowadzenie 

zrównoważonej produkcji ogniw baterii w Unii i zapewnienie łańcucha wartości w 

całości opartego na podmiotach z UE, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału 

recyklingu baterii i surowców zgodnie z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym; 

2. z zadowoleniem przyjmuje wyżej wspomniany komunikat Komisji w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, zauważa jednak, że krajowe ramy polityki nie 

przyczyniają się do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, który wystarczałby do 

osiągnięcia do 2025 r. prognozowanego poziomu upowszechnienia mobilności opartej 

na paliwach alternatywnych; wzywa zatem Komisję, aby wymagała od państw 

członkowskich, by w swoich krajowych ramach polityki ujmowały obowiązkowe 

minimalne poziomy do celowe, a jednocześnie uwzględniały prognozowany i 

rzeczywisty poziom upowszechnienia pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi 

i postęp technologiczny w tym zakresie, również w celu stworzenia transeuropejskiej 

                                                 
1 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1. 
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sieci infrastrukturalnej dla paliw alternatywnych; 

3. zauważa z zaniepokojeniem, że poziom ambicji w poszczególnych państwach 

członkowskich znacząco się różni; wzywa państwa członkowskie, by zapewniły szybkie 

utworzenie wystarczającej infrastruktury paliw alternatywnych; wzywa państwa 

członkowskie do opracowania i dostosowania w tym celu krajowych ram polityki przez 

uwzględnienie prognozowanego i rzeczywistego poziomu upowszechnienia pojazdów 

napędzanych paliwami alternatywnymi i postępu technologicznego w tym zakresie; 

wzywa państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków wdrożeniowych przez przyjęcie 

wystarczająco ambitnych celów; 

4. wzywa państwa członkowskie do szybszego zastosowania w praktyce wyników badań 

związanych z elektromobilnością dzięki pełnemu wykorzystaniu funduszy UE; z 

zadowoleniem przyjmuje przedstawioną przez Komisję propozycję zapewnienia 

dodatkowego finansowania europejskiego w wysokości 800 mln EUR; podkreśla 

jednak, że potrzebne są dodatkowe instrumenty wsparcia na szczeblu Unii i państw 

członkowskich, aby pobudzić odpowiednie inwestycje publiczne i prywatne; 

5. odnotowuje, że elektryfikacja stanowi niezbędny etap dekarbonizacji sektora transportu 

w Unii i realizacji jej celów w dziedzinie klimatu; podkreśla, że dla osiągnięcia 

unijnych celów w dziedzinie klimatu istotne znaczenie ma koncentracja wysiłków na 

łączeniu najskuteczniejszych dostępnych środków, ponieważ istnieją różne opcje 

niskoemisyjne, jak energia elektryczna, zaawansowane biopaliwa, wodór i skroplony 

gaz ziemny; wzywa w związku z tym do utrzymania podejścia neutralnego pod 

względem technologicznym przy jednoczesnym zapewnieniu ograniczenia emisji CO2; 

6. apeluje do operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów 

dystrybucyjnych o zapewnienie stabilności sieci lokalnych, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu potrzeby poprawy przepływów transgranicznych, oraz o ograniczenie w 

przyszłości szczytowego poboru energii; podkreśla, że w ramach reformy struktury 

rynku energii elektrycznej należy określić prawidłowe ramy regulacyjne, aby zapewnić 

stabilność sieci, przystępne ceny i bezpieczeństwo dostaw oraz umożliwić konsumpcję 

własną, regulację zapotrzebowania i aktywność odbiorców; podkreśla w związku z tym 

znaczenie inwestycji w inteligentne technologie ładowania – w tym inteligentne sieci – 

dla pomyślnej reformy sektora energetycznego; 

7. podkreśla, że istotne jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom – w tym 

władzom lokalnym, przedsiębiorstwom miejskim i podmiotom z innych państw 

członkowskich – równego dostępu do tworzenia, obsługiwania i zasilania punktów 

ładowania, aby nie dopuścić do powstawania monopoli; wzywa Komisję, aby wspierała 

otwarty dostęp wszystkich zainteresowanych podmiotów do rynku oraz sprzyjała 

inicjatywom uruchamiania punktów ładowania w celu zapewnienia odbiorcom 

swobodnego wyboru dostawców i źródeł energii; podkreśla, że rozwiązania 

infrastrukturalne powinny opierać się na zasadach rynkowych; zaznacza, że sieci 

dystrybucji różnego rodzaju paliw i ogólnodostępne niezbędne punkty ładowania 

potrzebne w przypadku pojazdów elektrycznych muszą być tworzone głównie na 

warunkach rynkowych, o ile podmioty na rynku są w stanie świadczyć terminowe 

usługi w rozsądnej cenie; 

8. podkreśla, że potrzebna jest kompleksowa prywatna oraz wspólna publiczna 
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infrastruktura ładowania, umożliwiająca ładowanie samochodów i rowerów 

elektrycznych w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, przy czym należy uwzględnić 

zapotrzebowanie na inwestycje publiczne i prywatne w celu zapewnienia zgodności z 

minimalnymi przepisami określonymi w przeglądzie dyrektywy w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków1; 

9. podkreśla, że chociaż dalszy rozwój elektromobilności, w tym inteligentnych sieci, 

płatności elektronicznych czy połączeń z innymi powiązanymi usługami, będzie 

źródłem możliwości cyfrowych, pojawią się również nowe wyzwania związane z 

inteligentnym ładowaniem i wymianą danych, jak wyzwania w dziedzinie ochrony 

danych, interoperacyjności systemów, dostosowania systemów do przyszłych potrzeb 

lub swobodnego przepływu danych; 

10. przypomina znaczenie utrzymania zharmonizowanego rynku, co osiągnąć można 

poprzez propagowanie interoperacyjności serwerów i formatów danych, a także 

znormalizowanych protokołów mających zastosowanie do floty pojazdów; z 

zadowoleniem przyjmuje ostatnie dokonania CEN-CENELEC polegające na 

częściowym rozwiązaniu problemu normalizacji. 

  

                                                 
1 Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13. 
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