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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Oczywiste jest, że pojazdy niewykorzystujące produktów ropopochodnych gorzej się sprzedają, 
głównie dlatego że opcje ładowania i uzupełniania paliwa nie są łatwo dostępne na szczeblu zarówno 
krajowym, jak i transgranicznym. Obecnie trudno jest nowym technologiom i pojazdom konkurować 
na rynku wewnętrznym i zdobyć znaczny udział w rynku. W tym kontekście celem omawianej 
dyrektywy jest zapewnienie zachęt i wysłanie sygnałów pobudzających do inwestycji w rozwijanie i 
rozmieszczanie infrastruktury paliw alternatywnych, aby ułatwić nowym podmiotom wchodzenie na 
rynek i zwiększyć konkurencję.

Z jednej strony należy przewidzieć środki zapewniające możliwości zasilania nowych pojazdów, 
takich jak pojazdy elektryczne. Z drugiej strony interwencje na rynku stanowią pewne koszty dla 
rządów i konsumentów. Ponadto należy zauważyć, że nieskuteczne i kontrproduktywne byłoby 
inwestowanie w infrastrukturę bez gotowej i potwierdzonej dowodami odnośnej technologii. 
Zwłaszcza samochody wodorowe nie wydają się jeszcze gotowe do wejścia na rynek.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje próby rozmieszczenia infrastruktury paliw 
alternatywnych, co pozwoli jeszcze zmniejszyć uzależnienie Unii od ropy. Podkreśla ona, że 
inwestycje należy realizować zwłaszcza zgodnie z popytem na rynku i w oparciu o neutralne zasady 
technologiczne. Poza tym sprawozdawczyni jest głęboko przekonana, że Unia powinna udostępnić 
odpowiednie fundusze na badania i rozwój, aby ułatwić integrację rynkową nowych technologii i 
przyspieszyć moment, w którym będą gotowe do rozmieszczenia. Ponadto sprawozdawczyni uważa, 
że w odniesieniu do tego wniosku starania UE w zakresie standaryzacji mają kluczowe znaczenie, 
zważywszy na szeroki transgraniczny wymiar tej dyrektywy. I wreszcie w celu przestrzegania unijnej 
agendy dekarbonizacji ważne jest, aby europejski rynek nadal odgrywał przewodnią rolę w 
inicjatywach takich jak ta.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu 
i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Określając ramy polityki krajowej, 
państwa członkowskie powinny w pełni 
uwzględniać wpływ rozmieszczania 
infrastruktury paliw alternatywnych na 
konsumentów i dochody podatkowe oraz 
na opłacalność przyszłych inwestycji w 
rozmieszczanie takiej infrastruktury.
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Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Normy dotyczące wyposażenia dla 
punktów szybkiego i powolnego 
ładowania energią elektryczną należy 
uznać za ujednolicone, jeśli zostały 
opracowane na zasadzie wspólnego 
porozumienia zgodnie z załącznikiem III 
pkt 1.1. i załącznikiem III pkt 1.2. oraz 
opublikowane w ramach procedur 
krajowych. Normy należy aktualizować 
stosownie do postępu technologicznego i 
rozwoju dobrej praktyki inżynierskiej w 
zakresie zagadnień bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 

(11) Energia elektryczna jest szczególnie
atrakcyjna w kontekście 
rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
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uwzględnieniem aglomeracji miejskich.
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

uwzględnieniem aglomeracji miejskich.
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Pojazdy napędzane wodorem, w tym 
pojazdy dwukołowe napędzane wodorem, 
cechują się obecnie bardzo niskim 
współczynnikiem penetracji rynku, a 
rozbudowa wystarczającej infrastruktury 
uzupełniania wodoru jest niezbędnym 
warunkiem umożliwiającym większe 
rozpowszechnienie takich pojazdów.

(17) Pojazdy napędzane wodorem, w tym 
pojazdy dwukołowe napędzane wodorem, 
cechują się obecnie bardzo niskim 
współczynnikiem penetracji rynku, a 
rozbudowa wystarczającej infrastruktury 
uzupełniania wodoru jest niezbędnym 
warunkiem umożliwiającym większe 
rozpowszechnienie takich pojazdów w 
pespektywie długoterminowej.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o zbudowanie dostępnej publicznie 

(18) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o zbudowanie – gdy pozwoli na to 
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infrastruktury dostarczania wodoru dla 
pojazdów silnikowych, odznaczającej się 
tym, że odległości między punktami 
uzupełniania paliwa dla pojazdów 
silnikowych umożliwiają ruch pojazdów 
napędzanych wodorem na całym obszarze 
danego państwa, oraz tym, że określona 
liczba punktów uzupełniania paliwa 
znajduje się w aglomeracjach miejskich.
Umożliwiłoby to ruch pojazdów 
napędzanych wodorem po całej Unii.

rozwój technologiczny – dostępnej 
publicznie infrastruktury dostarczania 
wodoru dla pojazdów silnikowych, 
odznaczającej się tym, że odległości 
między punktami uzupełniania paliwa dla 
pojazdów silnikowych umożliwiają ruch 
pojazdów napędzanych wodorem na całym 
obszarze danego państwa, oraz tym, że 
określona liczba punktów uzupełniania 
paliwa znajduje się w aglomeracjach 
miejskich. Umożliwiłoby to ruch pojazdów 
napędzanych wodorem po całej Unii.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu zapewnienia i chronienia 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego zapewni się niezbędne 
finansowanie UE dla dalszych badań i 
rozwoju w zakresie rozmieszczania 
infrastruktury paliw alternatywnych, 
ponieważ obecnie to państwa trzecie 
odgrywają przewodnią rolę w 
rozmieszczaniu nowych technologii, jak 
akumulatory elektryczne dla pojazdów 
elektrycznych.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
wspólne ramy dla środków dotyczących 
rozmieszczenia infrastruktury paliw 

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
wspólne ramy dla środków dotyczących 
rozmieszczenia infrastruktury paliw 
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alternatywnych w Unii w celu przełamania
zależności transportu od ropy naftowej 
oraz określa się minimalne wymogi 
dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw 
alternatywnych i wspólnych specyfikacji 
technicznych takiej infrastruktury, w czego 
zakres wchodzą punkty ładowania dla 
pojazdów elektrycznych i punkty 
uzupełniania gazu ziemnego (LNG i CNG) 
oraz wodoru.

alternatywnych w Unii w celu
ograniczenia zależności transportu od ropy 
naftowej oraz określa się minimalne 
wymogi dotyczące rozbudowy 
infrastruktury paliw alternatywnych i 
wspólnych specyfikacji technicznych takiej 
infrastruktury, w czego zakres wchodzą 
punkty ładowania dla pojazdów 
elektrycznych i punkty uzupełniania gazu 
ziemnego (LNG i CNG) oraz wodoru.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
ramy polityki krajowej dotyczące rozwoju 
rynku paliw alternatywnych i 
infrastruktury tych paliw, obejmujące 
informacje wymienione w załączniku I i 
zawierające przynajmniej następujące 
elementy:

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
ramy polityki krajowej dotyczące rozwoju 
rynku paliw alternatywnych i 
infrastruktury tych paliw, obejmujące 
informacje wymienione w załączniku I i 
zawierające przynajmniej następujące 
elementy:

– ocenę stanu i przyszłości rozwoju paliw 
alternatywnych;

– ocenę stanu i przyszłości rozwoju paliw 
alternatywnych;

– ocenę transgranicznej ciągłości pokrycia 
infrastrukturą przeznaczoną dla paliw 
alternatywnych;

– ocenę transgranicznej ciągłości pokrycia 
infrastrukturą przeznaczoną dla paliw 
alternatywnych;

– ramy regulacyjne mające na celu 
wsparcie rozbudowy infrastruktury paliw 
alternatywnych;

– ramy regulacyjne mające na celu 
wsparcie rozbudowy infrastruktury paliw 
alternatywnych;

– środki z zakresu polityki mające na celu 
wsparcie wdrożenia ram polityki krajowej;

– środki z zakresu polityki mające na celu 
wsparcie wdrożenia ram polityki krajowej;

– środki wsparcia dla rozmieszczania i 
produkcji;

– środki wsparcia dla rozmieszczania i 
produkcji;

– wsparcie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji;

– wsparcie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji;

– cele dotyczące rozpowszechnienia paliw 
alternatywnych;

– cele dotyczące rozpowszechnienia paliw 
alternatywnych;
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– spodziewaną do 2020 r. liczbę pojazdów 
napędzanych paliwami alternatywnymi;

– spodziewaną do 2020 r. liczbę pojazdów 
napędzanych paliwami alternatywnymi;

– ocenę potrzeby punktów uzupełniania 
LNG w portach leżących poza siecią 
bazową TEN-T, ważnych dla statków 
niezaangażowanych w działalność 
transportową, w szczególności statków 
rybackich;

– ocenę potrzeby punktów uzupełniania 
LNG w portach leżących poza siecią 
bazową TEN-T, ważnych dla statków 
niezaangażowanych w działalność 
transportową, w szczególności statków 
rybackich;

– w stosownych przypadkach umowy o 
współpracy zawarte z innymi państwami 
członkowskimi, zgodnie z ust. 2.

– w stosownych przypadkach umowy o 
współpracy zawarte z innymi państwami 
członkowskimi, zgodnie z ust. 2;
– ocenę wpływu rozmieszczania 
infrastruktury paliw alternatywnych na 
dochody podatkowe i konsumentów;
– dogłębną ocenę kosztów i korzyści. 

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
wprowadzenie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. minimalnej liczby punktów 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
odpowiadającej przynajmniej liczbie 
podanej w tabeli w załączniku II.

1. Państwa członkowskie starają się 
zapewnić wprowadzenie najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r. minimalnej liczby 
punktów ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, odpowiadającej mniej 
więcej liczbie podanej w tabeli w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Punkty powolnego ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 

3. Punkty powolnego ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
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muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 
r.

muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 
r.

Punkty szybkiego ładowania przeznaczone 
dla pojazdów elektrycznych muszą być 
zgodne ze specyfikacjami technicznymi 
określonymi w załączniku III pkt 1.2 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Punkty szybkiego ładowania przeznaczone 
dla pojazdów elektrycznych muszą być 
zgodne ze specyfikacjami technicznymi 
określonymi w załączniku III pkt 1.2 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wyposażenie dla punktów szybkiego i 
powolnego ładowania, określone w 
załączniku III pkt 1.1 i załączniku III pkt 
1.2, było dostępne na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach.

Państwa członkowskie starają się 
dopilnować, aby wyposażenie dla punktów 
szybkiego i powolnego ładowania, 
określone w załączniku III pkt 1.1 i 
załączniku III pkt 1.2, było dostępne na 
sprawiedliwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących warunkach, a także 
zezwalają na niezbędną elastyczność, aby 
zapewnić spełnianie szczegółowych 
wymogów bezpieczeństwa wprowadzanych 
na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa,
położonych w odstępach 
nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, starają się 
dopilnować, by najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. istniała wystarczająca 
liczba ogólnie dostępnych punktów 
uzupełniania paliwa, tak by umożliwić 
ruch pojazdów napędzanych wodorem na 
całym terytorium danego państwa.

Or. en
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. we 
wszystkich portach morskich 
transeuropejskiej transportowej sieci 
bazowej (TEN-T) istniały ogólnie dostępne 
punkty uzupełniania LNG przeznaczone 
dla transportu morskiego i śródlądowego.

1. Państwa członkowskie starają się 
dopilnować, by najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. we wszystkich portach 
morskich transeuropejskiej transportowej 
sieci bazowej (TEN-T) istniały ogólnie 
dostępne punkty uzupełniania LNG 
przeznaczone dla transportu morskiego i 
śródlądowego.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie Komisji zawiera 
następujące elementy:

2. Sprawozdanie Komisji zawiera 
następujące elementy:

– ocenę działań podjętych przez każde z 
państw członkowskich;

– ocenę działań podjętych przez każde z 
państw członkowskich, w tym ich 
opłacalności;

– ocenę wpływu niniejszej dyrektywy na 
rozwój rynku paliw alternatywnych oraz na 
gospodarkę i środowisko;

– ocenę wpływu niniejszej dyrektywy na 
rozwój rynku paliw alternatywnych oraz na 
gospodarkę, środowisko i konsumentów.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Cele 5. Cele

– cele krajowe na 2020 r. dotyczące 
rozpowszechnienia paliw alternatywnych 

– orientacyjne cele krajowe na 2020 r. 
dotyczące rozpowszechnienia paliw 
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w różnych rodzajach transportu (drogowy, 
kolejowy, wodny i lotniczy) oraz 
rozmieszczenia odpowiedniej 
infrastruktury;

alternatywnych w różnych rodzajach 
transportu (drogowy, kolejowy, wodny i 
lotniczy) oraz rozmieszczenia 
odpowiedniej infrastruktury;

– cele krajowe, ustanawiane z roku na rok, 
dotyczące rozpowszechnienia paliw 
alternatywnych w różnych rodzajach 
transportu oraz rozmieszczenia 
odpowiedniej infrastruktury i mające na 
celu osiągnięcie celów krajowych na 2020 
r.

– orientacyjne cele krajowe, ustanawiane z 
roku na rok, dotyczące rozpowszechnienia 
paliw alternatywnych w różnych rodzajach 
transportu oraz rozmieszczenia 
odpowiedniej infrastruktury i mające na 
celu osiągnięcie celów krajowych na 2020 
r.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zmiany zachodzące w gospodarce i na 
rynku
Coroczne sprawozdania dotyczące nowych 
zdolności, wykorzystywania zdolności, 
kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz 
zmienności dochodów podatkowych.

Or. en


