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КРАТКА ОБОСНОВКА

Известно е, че превозни средства, които не използват петролни продукти, се продават 
по-трудно, особено когато възможностите за презареждане с гориво или съответната 
енергия не са лесно достъпни на национално и трансгранично равнище. Понастоящем е 
трудно за новите технологии и превозни средства да са конкурентоспособни на 
вътрешния пазар и да заемат значителен пазарен дял. В този контекст, настоящата 
директива цели да създаде стимули и да изпрати сигнали за инвестиции в 
разработването и използването на инфраструктура за алтернативни горива с цел да 
улесни навлизането на пазара на нови участници и нарастването на конкуренцията.  

От една страна, трябва да бъдат предвидени мерки, за да се гарантира достъпът до 
зареждане за нови превозни средства като електрическите. От друга страна, намесата на 
пазара има определена цена както за правителствата, така и за потребителите. Освен 
това е важно да се отбележи, че би било потенциално неефективно и непроизводително 
да се правят инвестиции в инфраструктура, ако съответната технология не е готова или 
остава недостатъчно изпитана.  По-специално колите с водородно задвижване все още 
не изглеждат готови за навлизане на пазара.

Докладчикът приветства опитите за използването на инфраструктури за алтернативни 
горива, което би намалило устойчиво зависимостта на Съюза от петрол. Докладчикът 
подчертава, че инвестициите следва да бъдат ръководени основно от пазарното търсене 
и да са положени на технологично неутрална основа. Освен това докладчикът убедено 
вярва, че Съюзът следва да предостави достъп до подходящите фондове за научни
изследвания и развитие, за да улесни пазарната интеграция на нови технологии и да 
ускори готовността им за използване. В допълнение, докладчикът счита, че усилията на 
ЕС в областта на стандартизацията са от основно значение с оглед това предложение, 
като се има предвид значителното трансгранично измерение на настоящата директива. 
На последно място, с цел спазването на графика на ЕС за намаляване на въглеродните 
емисии, е важно европейският пазар да остане убедително начело на подобни 
инициативи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Когато държавите членки 
създават рамките на националните 
си политики, следва да вземат 
предвид в пълна степен 
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въздействието от използването на 
инфраструктура за алтернативни 
горива върху потребителите и 
данъчните приходи, както и 
ефективността на разходите на 
бъдещите инвестиции в използването 
на такава инфраструктура.

Or. en

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Стандартите относно 
оборудването за бавните и бързи 
зарядни точки следва да се 
разглеждат като хармонизирани, 
когато са установени по общо 
споразумение съгласно приложение 
III.1.1 и приложение III.1.2 и 
публикувани в съответствие с 
националните процедури. 
Стандартите следва да се 
актуализират в съответствие с 
техническия напредък и с развитието 
на добрите инженерни практики в 
областта на безопасността.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 

(11) Електроенергията е особено 
привлекателна за използването на 
електрически автомобили и 
електрически двуколесни превозни 
средства в градските агломерации, което 
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агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства, като 
броят им е най-малко два пъти по-голям 
от този на превозните средства, и 10 % 
от тях са публично достъпни, 
съсредоточавайки се по-специално 
върху градските агломерации. Частните 
собственици на електрически превозни 
средства зависят до голяма степен от 
достъпа до зарядни точки в колективни 
паркинги, като например в жилищни 
блокове, офис сгради и търговски 
обекти. Държавните органи следва да 
създадат регулаторни разпоредби, които 
да подпомагат гражданите като 
осигуряват, че предприемачите и 
управителите на предприятия са 
предоставили подходящата 
инфраструктура с достатъчно зарядни 
точки за електрически превозни 
средства.

може да допринесе за подобряване на 
качеството на въздуха и намаляване на 
шума. Държавите членки следва да 
осигурят изграждане с достатъчно 
покритие на зарядни точки за 
електрически превозни средства, като 
броят им е най-малко два пъти по-голям 
от този на превозните средства, и 10 % 
от тях са публично достъпни, 
съсредоточавайки се по-специално 
върху градските агломерации. Частните 
собственици на електрически превозни 
средства зависят до голяма степен от 
достъпа до зарядни точки в колективни 
паркинги, като например в жилищни 
блокове, офис сгради и търговски 
обекти. Държавните органи следва да 
създадат регулаторни разпоредби, които 
да подпомагат гражданите като 
осигуряват, че предприемачите и 
управителите на предприятия са 
предоставили подходящата 
инфраструктура с достатъчно зарядни 
точки за електрически превозни 
средства.

Or. en

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Степента на пазарно навлизане на 
превозните средства, задвижвани с 
водород, включително двуколесните 
превозни средства, задвижвани с 
водород, понастоящем е много малка, 
но изграждането на достатъчна 
инфраструктура за зареждане с водород 
е от съществено значение за по-
широкото използване на водородните 
превозни средства

(17) Степента на пазарно навлизане на 
превозните средства, задвижвани с 
водород, включително двуколесните 
превозни средства, задвижвани с 
водород, понастоящем е много малка, 
но изграждането на достатъчна 
инфраструктура за зареждане с водород 
е от съществено значение за по-
широкото използване на водородните 
превозни средства в дългосрочен план.

Or. en
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Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Държавите членки следва да 
осигурят, че е изградена публично 
достъпна инфраструктура за зареждане 
с водород за моторни превозни 
средства, с разстояния между точките за 
зареждане, позволяващи движение на 
водородните превозни средства, 
покриващо националната територия, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации. Това би позволило на 
водородните превозни средства да се 
движат в целия Европейски съюз.

(18) Държавите членки следва да 
осигурят, че е изградена публично 
достъпна инфраструктура за зареждане 
с водород за моторни превозни 
средства, след като технологията се 
развие достатъчно, с разстояния 
между точките за зареждане, 
позволяващи движение на водородните 
превозни средства, покриващо 
националната територия, както и 
определен брой точки за зареждане, 
разположени в градските агломерации. 
Това би позволило на водородните 
превозни средства да се движат в целия 
Европейски съюз.

Or. en

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) С цел да гарантира и опазва 
конкурентоспособността на 
европейските промишлени отрасли, 
от страна на ЕС ще бъде 
предоставено необходимото 
финансиране за по-нататъшна 
научно-изследователска и развойна 
дейност за използването на 
инфраструктури за алтернативни 
горива, както понастоящем в трети 
държави, които имат водеща роля в 
използването на нови технологии 
като електрически батерии за 
превозни средства с електрическо 
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задвижване.

Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива установява 
обща рамка от мерки за разгръщането в 
Съюза на инфраструктура за 
алтернативните горива с цел да се 
прекъсне зависимостта на транспорта от 
нефта и определя минималните 
изисквания за изграждането на 
инфраструктура за алтернативните 
горива и за общи технически 
спецификации, включващи зарядни 
точки за електрически превозни 
средства и точки за зареждане с 
природен газ (ВПГ и КПГ) и с водород.

1. Настоящата директива установява 
обща рамка от мерки за разгръщането в 
Съюза на инфраструктура за 
алтернативните горива с цел да се 
намали зависимостта на транспорта от 
нефта и определя минималните 
изисквания за изграждането на 
инфраструктура за алтернативните 
горива и за общи технически 
спецификации, включващи зарядни 
точки за електрически превозни 
средства и точки за зареждане с 
природен газ (ВПГ и КПГ) и с водород.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
национална рамка за политиката за 
развитието на пазара на 
алтернативни горива и тяхната 
инфраструктура, която ще включва 
информацията, изброена в 
приложение I, и съдържа най-малко 
следните елементи:
- оценка на състоянието и на 
бъдещото разработване на 
алтернативни горива;
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-оценка на трансграничната 
непрекъснатост на покритието с 
инфраструктура за алтернативните 
горива;
- регулаторната рамка, която да 
подкрепя изграждането на 
инфраструктура за алтернативните 
горива;
- мерки по политиката за 
подпомагане на изпълнението на 
националната рамка за политиката;
- мерки за подпомагане на 
разгръщането и производството;
- подкрепа за изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности;
- цели за използването на 
алтернативните горива;
- очакван брой на превозните средства 
с алтернативно гориво за 2020 г.;
- оценка на необходимостта от 
точки за зареждане с ВПГ в 
пристанища извън основната мрежа 
на ТЕМ-Т, които са важни за 
плавателни съдове, които не 
извършват транспортни операции, 
по-специално риболовни плавателни 
съдове;
- когато е уместно, договорености за 
сътрудничество с други държави 
членки в съответствие с параграф 2.
- оценка на въздействието на 
използването на инфраструктура за 
алтернативни горива върху 
данъчните приходи и върху 
потребителите;
- подробен анализ на ефективността 
на разходите. 

Or. en
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Изменение 9
Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че до 
31 декември 2020 г. е изграден 
минимално необходимият брой зарядни 
точки за електрически превозни 
средства, най-малкото броят, даден в 
таблицата в приложение II.

1. Държавите членки полагат усилия да 
гарантират, че до 31 декември 2020 г. 
е изграден минимално необходимият 
брой зарядни точки за електрически 
превозни средства, приблизително
броят, даден в таблицата в приложение 
II,

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бавните зарядни точки за 
електрически превозни средства 
отговарят на техническите 
спецификации, определени в 
приложение III, точка 1.1., не по-късно 
от 31 декември 2015 г.

3. Бавните зарядни точки за 
електрически превозни средства 
отговарят на техническите 
спецификации, определени в 
приложение III, точка 1.1., не по-късно 
от 31 декември 2015 г.

Бързите зарядни точки за електрически 
превозни средства отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 1.2., 
не по-късно от 31 декември 2017 г.

Бързите зарядни точки за електрически 
превозни средства отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 1.2., 
не по-късно от 31 декември 2017 г.

Държавите членки гарантират, че 
оборудването за бавните и бързите 
зарядни точки, както е определено в 
приложение III, точка 1.1 и приложение 
III, точка 1.2 е на разположение при 
справедливи, разумни и 
недискриминиращи условия.

Държавите членки полагат усилия да 
гарантират, че оборудването за бавните 
и бързите зарядни точки, както е 
определено в приложение III, точка 1.1 
и приложение III, точка 1.2 е на 
разположение при справедливи, 
разумни и недискриминиращи условия 
и да позволяват необходимата 
гъвкавост с цел сигурност, че 
специалните изисквания за 
безопасност, прилагани на 
национално равнище, се спазват.
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Or. en

Изменение 11
Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 31 декември 
2020 г. наличието на достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане, 
на разстояния, които не надвишават 
300 km, за да се позволи движението на 
водородни превозни средства на цялата 
национална територия.

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, полагат 
усилия да осигурят най-късно до 31 
декември 2020 г. наличието на 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, за да се позволи 
движението на водородни превозни 
средства на цялата национална 
територия.

Or. en

Изменение 12
Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
най-късно до 31 декември 2020 г. във 
всички морски пристанища от 
основната мрежа на ТЕМ-Т са налични 
публично достъпни точки за зареждане 
с ВПГ за морския транспорт и 
транспорта по вътрешните водни 
пътища.

1. Държавите членки полагат усилия да 
гарантират, че най-късно до 31 
декември 2020 г. във всички морски 
пристанища от основната мрежа на 
ТЕМ-Т са налични публично достъпни 
точки за зареждане с ВПГ за морския 
транспорт и транспорта по вътрешните 
водни пътища.

Or. en

Изменение 13
Предложение за директива
Член 10 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът на Комисията съдържа 
следните елементи:

2. Докладът на Комисията съдържа 
следните елементи:

- оценката на действията, предприети от 
всяка държава членка;

- оценката на действията, предприети от 
всяка държава членка, включително 
ефективността на разходите им;

- оценката на въздействието на 
настоящата директива върху развитието 
на пазара на алтернативни горива и 
въздействието върху икономиката и 
околната среда;

- оценката на въздействието на 
настоящата директива върху развитието 
на пазара на алтернативни горива и 
въздействието върху икономиката и 
околната среда, както и върху 
потребителите;

Or. en

Изменение 14
Предложение за директива
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Цели 5. Цели
- националните цели за 2020 г. за 
разгръщането на алтернативните горива 
в различните видове транспорт 
(автомобилен, железопътен, воден и 
въздушен) и за съответната 
инфраструктура;

- националните индикативни цели за 
2020 г. за разгръщането на 
алтернативните горива в различните 
видове транспорт (автомобилен, 
железопътен, воден и въздушен) и за 
съответната инфраструктура;

- национални цели, установени за всяка 
година, за разгръщането на 
алтернативните горива в различните 
видове транспорт и за съответната 
инфраструктура, с оглед постигане на 
националните цели за 2020 г.

- национални индикативни цели, 
установени за всяка година, за 
разгръщането на алтернативните горива 
в различните видове транспорт и за 
съответната инфраструктура, с оглед 
постигане на националните цели за 2020 
г.

Or. en

Изменение 15
Предложение за директива
Приложение І – точка 5 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Икономическо и пазарно развитие
годишно докладване относно 
разширяването на капацитета, 
използването на капацитета, 
преките и косвени разходи и 
вариациите в данъчните приходи.

Or. en


