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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vozila, ki ne uporabljajo naftnih derivatov, naj bi se težko prodajala, saj črpalke in polnilne 
postaje zanje na nacionalni in čezmejni ravni niso zlahka na voljo. Za novo tehnologijo in 
nova vozila je težko konkurirati na notranjem trgu in doseči pomemben tržni delež. Zato je 
direktiva namenjena ustvarjanju spodbud in pošiljanju signala za naložbe v razvoj in 
vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva.  

Na eni strani je treba predvideti ukrepe, s katerimi se zagotovijo možnosti za oskrbovanje 
novih vozil z energijo, kot so na primer električna vozila. Na drugi strani pa je posredovanje 
na trgu povezano z nekaterimi stroški za vlade in potrošnike. Dodati je tudi treba, da so lahko 
naložbe v infrastrukturo neučinkovite in lahko imajo nasproten učinek, če ustrezna 
tehnologija še ni na voljo ali še vedno ni preskušena. Zlasti avtomobili na vodikov pogon še 
niso pripravljeni na vstop na trg.

Pripravljavka mnenja pozdravlja prizadevanja za vzpostavitev infrastrukture za alternativna 
goriva, s čimer bi se postopoma zmanjšala odvisnost Unije od nafte. Poudarja, da bi bilo treba 
naložbe v prvi vrsti usmerjati skladno s povpraševanju na trgu in jih osnovati na tehnološko 
nevtralni podlagi. Poleg tega je prepričana, da bi morala Unija zagotoviti sredstva za 
raziskave in razvoj, da se olajša vključevanje novih tehnologij na trg in se hitreje omogoči 
njihova uporaba. Poleg tega meni, da so prizadevanja za standardizacijo na ravni EU nadvse 
pomembna za ta predlog, saj ima ta direktiva zelo veliko čezmejno razsežnost. Navsezadnje 
pa je za spoštovanje agende EU o dekarbonizaciji pomembno, da evropski trg še naprej 
odločno vodi na področju pobud, kot je ta.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Države članice bi morale pri 
oblikovanju svojega okvira politike v 
celoti upoštevati učinke vzpostavitve 
infrastrukture za alternativna goriva na 
potrošnike in na davčne prihodke pa tudi 
na stroškovno učinkovitost prihodnjih 
naložb v vzpostavitev te infrastrukture.

Or. en
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Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Standardi v zvezi z opremo za 
počasne in hitre polnilne postaje bi morali 
veljati kot harmonizirani, ko se določijo v 
skupnem dogovoru, kakor je navedeno v 
Prilogi III.1.1 in Prilogi III.1.2, in bi se 
morali objaviti v skladu z nacionalnimi 
postopki. Standardi bi se morali 
posodabljati skladno s tehnološkim 
napredkom in novostmi v dobri inženirski 
praksi na področju varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Električna energija je čisto gorivo, ki 
je še posebej zanimivo za uporabo 
električnih vozil in električnih 
dvokolesnikov v strnjenih mestnih naseljih, 
kar lahko prispeva k izboljšanju kakovosti 
zraka in zmanjševanju hrupa. Države 
članice bi morale zagotoviti, da so polnilne 
postaje za električna vozila zgrajene z 
zadostno pokritostjo, saj jih mora biti 
najmanj dvakrat več kot električnih vozil, 
od tega 10 % javno dostopnih, s 
poudarkom na strnjenih mestnih naseljih.
Zasebni lastniki električnih vozil so v 
veliki meri odvisni od dostopa do polnilnih 
postaj na skupnih parkiriščih, na primer pri 
stanovanjskih blokih, pisarnah in poslovnih 
prostorih. Javni organi bi morali oblikovati 
predpise, ki bi državljanom pomagali tako, 
da bi zagotovili, da bi oblikovalci in 
upravljavci takšnih lokacij ponudili 
ustrezno infrastrukturo z zadostnim 

(11) Električna energija je še posebej
zanimiva za uporabo električnih vozil in 
električnih dvokolesnikov v strnjenih 
mestnih naseljih, kar lahko prispeva k 
izboljšanju kakovosti zraka in 
zmanjševanju hrupa. Države članice bi 
morale zagotoviti, da so polnilne postaje za 
električna vozila zgrajene z zadostno 
pokritostjo, saj jih mora biti najmanj 
dvakrat več kot električnih vozil, od tega 
10 % javno dostopnih, s poudarkom na 
strnjenih mestnih naseljih. Zasebni lastniki 
električnih vozil so v veliki meri odvisni od 
dostopa do polnilnih postaj na skupnih 
parkiriščih, na primer pri stanovanjskih 
blokih, pisarnah in poslovnih prostorih.
Javni organi bi morali oblikovati predpise, 
ki bi državljanom pomagali tako, da bi 
zagotovili, da bi oblikovalci in upravljavci 
takšnih lokacij ponudili ustrezno 
infrastrukturo z zadostnim številom 
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številom polnilnih postaj za električna 
vozila.

polnilnih postaj za električna vozila.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Vozila na vodik, vključno z 
dvokolesniki na vodik, so trenutno na trgu 
prisotna v manjšem številu, zato je 
izgradnja zadostne infrastrukture za dovod 
vodika ključnega pomena za širšo uporabo 
vozil na vodikov pogon.

(17) Vozila na vodik, vključno z 
dvokolesniki na vodik, so trenutno na trgu 
prisotna v manjšem številu, zato je 
izgradnja zadostne infrastrukture za dovod 
vodika ključnega pomena za širšo uporabo 
vozil na vodikov pogon na dolgi rok.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Države članice bi morale zagotoviti 
izgradnjo javno dostopne infrastrukture za 
dobavo vodika za motorna vozila, pri 
čemer morajo razdalje med črpalnimi 
postajami za motorna vozila omogočati 
kroženje vozil na vodikov pogon po vsem 
nacionalnem ozemlju, določeno število 
črpalnih postaj pa mora biti na voljo v 
strnjenih mestnih naseljih. Tako bi lahko 
vozila na vodikov pogon krožila po vsej 
Uniji.

(18) Države članice bi morale zagotoviti 
izgradnjo javno dostopne infrastrukture za 
dobavo vodika za motorna vozila, ko bo 
tehnologija dovolj razvita, pri čemer 
morajo razdalje med črpalnimi postajami 
za motorna vozila omogočati kroženje 
vozil na vodikov pogon po vsem 
nacionalnem ozemlju, določeno število 
črpalnih postaj pa mora biti na voljo v 
strnjenih mestnih naseljih. Tako bi lahko 
vozila na vodikov pogon krožila po vsej 
Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Da se bo zagotovila in ohranila 
konkurenčnost evropske industrije, se 
bodo zagotovila potrebna finančna 
sredstva EU za nadaljnje raziskave in 
razvoj pri vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva, saj imajo tretje države 
trenutno vodilno vlogo na področju 
uporabe nove tehnologije, kot so baterije 
za električna vozila.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva vzpostavlja skupni okvir 
ukrepov za vzpostavitev infrastrukture za 
alternativna goriva v Uniji za odpravo
odvisnosti prometnega sistema od nafte ter 
določa minimalne zahteve za izgradnjo 
infrastrukture za alternativna goriva in 
enotne tehnične specifikacije, vključno s 
polnilnimi postajami za električna vozila 
ter črpalnimi postajami za zemeljski plin
(UZP in SZP) in vodik.

Ta direktiva vzpostavlja skupni okvir 
ukrepov za vzpostavitev infrastrukture za 
alternativna goriva v Uniji za zmanjšanje
odvisnosti prometnega sistema od nafte ter 
določa minimalne zahteve za izgradnjo 
infrastrukture za alternativna goriva in 
enotne tehnične specifikacije, vključno s 
polnilnimi postajami za električna vozila 
ter črpalnimi postajami za zemeljski plin
(UZP in SZP) in vodik.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme nacionalni 
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okvir politike za razvoj trga z 
alternativnimi gorivi in njihove 
infrastrukture, ki vključuje informacije iz 
Priloge I, in vsebuje vsaj naslednje 
elemente:
– oceno stanja in prihodnji razvoj 
alternativnih goriv;
– oceno čezmejne povezanosti 
infrastrukture za alternativna goriva;
– regulativni okvir za podporo izgradnji 
infrastrukture za alternativna goriva;
– ukrepe politike za podporo izvajanju 
nacionalnega okvira politike;
– podporne ukrepe za uporabo in 
proizvodnjo;
– podporo za raziskave, tehnološki razvoj 
in predstavitev;
– cilje za uporabo alternativnih goriv;

– pričakovano število vozil na alternativna 
goriva do leta 2020;

– oceno potrebe po črpalnih postajah za 
UZP v pristaniščih zunaj osrednjega 
omrežja TEN-T, ki so pomembna za 
plovila, ki ne opravljajo prevozov, zlasti 
ribiška plovila;
– kjer je primerno, sporazume o 
sodelovanju z drugimi državami članicami 
v skladu z drugim odstavkom;

– oceno učinka vzpostavitve 
infrastrukture za alternativna goriva na 
davčne prihodke in na potrošnike;
– podrobno oceno stroškov in koristi. 

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 
31. decembra 2020 zagotovijo postavitev 
minimalnega števila polnilnih postaj za 
električna vozila, in sicer najmanj v 
obsegu, navedenem v preglednici v 
Prilogi II.

1. Države članice skušajo najpozneje do 
31. decembra 2020 zagotoviti postavitev 
minimalnega števila polnilnih postaj za 
električna vozila, in sicer približno v 
obsegu, navedenem v preglednici v 
Prilogi II.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Počasne polnilne postaje za električna 
vozila morajo biti najpozneje do 
31. decembra 2015 usklajene s tehničnimi 
specifikacijami iz točke 1.1 Priloge III.

3. Počasne polnilne postaje za električna 
vozila morajo biti najpozneje do
31. decembra 2015 usklajene s tehničnimi 
specifikacijami iz točke 1.1 Priloge III.

Hitre polnilne postaje za električna vozila 
morajo biti najpozneje do 
31. decembra 2017 skladne s tehničnimi 
specifikacijami iz točke 1.2 Priloge III.

Hitre polnilne postaje za električna vozila 
morajo biti najpozneje do 
31. decembra 2017 skladne s tehničnimi 
specifikacijami iz točke 1.2 Priloge III.

Države članice zagotovijo, da je oprema za 
počasne in hitre polnilne postaje iz 
točke 1.1 Priloge III in točke 1.2 Priloge III 
na voljo pod poštenimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji.

Države članice skušajo zagotoviti, da je 
oprema za počasne in hitre polnilne postaje 
iz točke 1.1 Priloge III in točke 1.2 Priloge 
III na voljo pod poštenimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji, in omogočijo 
potrebno prožnost, da zagotovijo 
spoštovanje posebnih varnostnih zahtev, 
uveljavljenih na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, na ozemlju katerih na 
datum začetka veljavnosti te direktive že 
obstajajo črpalne postaje za vodik, 
najpozneje do 31. decembra 2020
zagotovijo, da je na voljo dovolj javno 
dostopnih črpalnih postaj na razdaljah, ki 
ne presegajo 300 km, tako da se omogoči 
kroženje vozil na vodikov pogon po 
celotnem nacionalnem ozemlju.

1. Države članice, na ozemlju katerih na 
datum začetka veljavnosti te direktive že 
obstajajo črpalne postaje za vodik, skušajo
najpozneje do 31. decembra 2020
zagotoviti, da je na voljo dovolj javno 
dostopnih črpalnih postaj, tako da se 
omogoči kroženje vozil na vodikov pogon 
po celotnem nacionalnem ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
najpozneje do 31. decembra 2020 v vseh 
pomorskih pristaniščih osrednjega 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T) na voljo javno dostopne črpalne postaje 
za UZP za morska plovila in plovila za 
plovbo po celinskih plovnih poteh.

1. Države članice skušajo zagotoviti, da so 
najpozneje do 31. decembra 2020 v vseh 
pomorskih pristaniščih osrednjega 
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T) na voljo javno dostopne črpalne postaje 
za UZP za morska plovila in plovila za 
plovbo po celinskih plovnih poteh.

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije vsebuje naslednje 
elemente:

Poročilo Komisije vsebuje naslednje 
elemente:

– oceno ukrepov vsake države članice; – oceno ukrepov vsake države članice, 
vključno z njihovo stroškovno 
učinkovitostjo;

– oceno učinkov te direktive na razvoj trga – oceno učinkov te direktive na razvoj trga 
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z alternativnimi gorivi ter vpliva na 
gospodarstvo in okolje;

z alternativnimi gorivi ter vpliva na 
gospodarstvo in okolje ter na potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Cilji 5. Cilji

– nacionalni cilji za leto 2020 za uporabo 
alternativnih goriv pri različnih vrstah 
prevoza (cestni, železniški, vodni in zračni 
prevoz) ter za ustrezno infrastrukturo;

– okvirni nacionalni cilji za leto 2020 za 
uporabo alternativnih goriv pri različnih 
vrstah prevoza (cestni, železniški, vodni in 
zračni prevoz) ter za ustrezno 
infrastrukturo;

– nacionalni cilji, določeni vsako leto, za 
uporabo alternativnih goriv pri različnih 
vrstah prevoza ter za ustrezno 
infrastrukturo, da se dosežejo nacionalni 
cilji za leto 2020.

– okvirni nacionalni cilji, določeni vsako 
leto, za uporabo alternativnih goriv pri 
različnih vrstah prevoza ter za ustrezno 
infrastrukturo, da se dosežejo nacionalni 
cilji za leto 2020.

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Priloga I – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Gospodarski in tržni razvoj
Letna poročila o dodatnih zmogljivostih, 
izkoriščenosti zmogljivosti, neposrednih in 
posrednih stroških ter razlikah v davčnih 
prihodkih.

Or. en


