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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. przyjmuje z zadowoleniem plan działania dotyczący infrastruktury paliw 

alternatywnych; przypomina, że transport jest jednym z głównych źródeł emisji 

dwutlenku węgla w Europie i że jest to jedyny sektor, w którym wielkość emisji nadal 

wzrasta; podkreśla, że potrzebna jest dalsza koordynacja na szczeblu lokalnym, 

regionalnym i unijnym we wszystkich obszarach polityki związanych z infrastrukturą 

paliw alternatywnych w celu zapewnienia stałej konkurencyjności Europy w zakresie 

wiedzy, technologii i udziału w rynku; podkreśla, że celem stworzenia odpowiedniej 

sieci infrastruktury paliw alternatywnych jest całkowite odejście od paliw kopalnych w 

sektorze transportu do 2050 r.; wzywa Komisję, by w związku z powyższym 

zaproponowała plan działania na pięć następnych lat, w którym przedstawione zostaną 

wspólne ramy polityki i wspólne cele dla wszystkich państw członkowskich; 

2. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia – dzięki dalszemu opracowaniu i 

wprowadzeniu w życie ambitnych i spójnych krajowych ram politycznych – szybkiego 

wdrożenia i dodatkowego finansowania wystarczającej infrastruktury paliw 

alternatywnych oraz szybkich i bardzo szybkich rozwiązań dotyczących ładowania, 

równolegle do bazowych i kompleksowych sieci TEN-T, w tym na obszarach miejskich 

i wiejskich; podkreśla, że zapewnienie i dostępność prywatnej i publicznej 

infrastruktury ładowania pojazdów i tankowania paliw jest kluczowe, by konsumenci 

akceptowali w większym stopniu pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi; uważa, 

że należy potraktować priorytetowo rozwiązania o największym potencjale ograniczenia 

emisji w pełnym cyklu życia pojazdu, z uwzględnieniem zasady neutralności 

technologicznej; 

3. wzywa państwa członkowskie, by podczas opracowywania projektów krajowych ram 

politycznych należycie uwzględniały zasady zapisane w polityce dotyczącej bazowych i 

kompleksowych sieci TEN-T oraz wspólnej europejskiej polityce transportowej; 

4. apeluje do państw członkowskich, które w krajowych ramach strategicznych skupiają 

się głównie na gazie ziemnym, aby ponownie rozważyły ten wybór, ponieważ stoi on w 

sprzeczności z podejściem ukierunkowanym na rozwój elektromobilności w Europie i 

w ostatecznym rozrachunku nie sprzyja przyspieszeniu redukcji emisji w sektorze 

transportu w ujęciu długookresowym; wzywa te państwa członkowskie do 

ukierunkowania krajowych ram strategicznych na energię elektryczną wytwarzaną ze 

źródeł odnawialnych, metanu syntetycznego, biogazu i biometanu; 

5. podkreśla znaczenie zrównoważonej urbanistyki, przechodzenia z prywatnego 

użytkowania na współdzielone i publiczne użytkowanie transportu, a także inwestycji 

we wdrażanie infrastruktury paliw alternatywnych w ramach publicznych usług 

transportowych, w szczególności w celu wprowadzenia autobusów elektrycznych, które 

w 2017 r. stanowiły jedynie 10 % wszystkich nowych autobusów zakupionych na 

terenie Europy; 
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6. wzywa do priorytetowego potraktowania szybkich i bardzo szybkich rozwiązań 

dotyczących ładowania na obwodnicach, parkingach i głównych ulicach gęsto 

zaludnionych obszarów miejskich; uważa, że w tym celu należy zacieśnić współpracę i 

koordynację między władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami energetycznymi i 

prywatnymi inwestorami; 

7. wspiera elektryfikację dróg umożliwiającą ładowanie pojazdów elektrycznych w czasie 

jazdy; apeluje o szersze działania na rzecz rozwoju w tym zakresie, przynajmniej 

wzdłuż dróg bazowych i kompleksowych sieci TEN-T; uważa, że zelektryfikowane 

drogi mogłyby stanowić rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie rozmiarów 

akumulatorów, a w konsekwencji obniżenie cen nowych pojazdów; 

8. odnotowuje z niepokojem, że między państwami członkowskimi występują głębokie 

różnice w poziomie ambicji oraz stopniu wdrożenia krajowych ram polityki, a ogólny 

rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, w tym infrastruktury do ładowania 

pojazdów elektrycznych, nie jest wystarczający; ubolewa nad faktem, że jedynie osiem 

państw członkowskich spełnia wszystkie wymogi ram polityki krajowej określone w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 

r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych1, a dwa państwa 

członkowskie nie przedłożyły swoich ram polityki krajowej zgodnie z terminami 

określonymi w art. 3 dyrektywy; podkreśla w związku z powyższym, że te krajowe 

ramy polityczne są kluczowe, by skłonić partnerów prywatnych do finansowania 

infrastruktury ładowania; zachęca zatem Komisję, by rozważyła wprowadzenie 

wiążących celów krajowych oraz systematycznej sprawozdawczości krajowej w celu 

zapewnienia rozwoju szkieletowej infrastruktury paliw alternatywnych wzdłuż sieci 

TEN-T do 2025 r.;  

9. podkreśla, że państwa członkowskie powinny wyznaczyć konkretne, wiążące i możliwe 

do egzekwowania cele dla sieci dystrybucji paliw alternatywnych, odzwierciedlające 

zarówno obecne, jak i planowane wprowadzanie na rynek pojazdów napędzanych tego 

rodzaju paliwami; 

10. ubolewa, że paliwa pochodzenia kopalnego, takie jak gaz ziemny i gaz płynny (LPG), 

nadal uznaje się za paliwa alternatywne na podstawie dyrektywy 2014/94/UE, co 

podważa cel Unii, jakim jest całkowite odejście od paliw kopalnych w sektorze 

transportu do połowy stulecia; 

11. wzywa Komisję do przeprowadzenia szczegółowej analizy różnych krajowych ram 

polityki i uwzględnienia skutecznych środków krajowych i regionalnych w swoich 

zaleceniach dla pozostałych państw członkowskich; 

12. wzywa Komisję do opracowania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw 

wodorowych i syntetycznych w oparciu o emisje w całym cyklu życia, z 

uwzględnieniem emisji na wczesnych etapach cyklu związanych z wytworzeniem 

energii elektrycznej wymaganej do wszystkich procesów produkcyjnych oraz z 

uwzględnieniem ich wpływu na zapotrzebowanie na wodę i użytkowanie gruntów; 

13. zachęca państwa członkowskie, by zapewniły większą liczbę ogólnodostępnych 

                                                 
1 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1. 
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punktów ładowania pojazdów elektrycznych na obszarach miejskich i podmiejskich; 

14. uważa, że rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych należy wspierać 

priorytetowo na obszarach o niskiej jakości powietrza oraz że w planach dotyczących 

jakości powietrza należy przedstawiać informacje na temat podjętych lub planowanych 

środków mających na celu promowanie elektromobilności; 

15. apeluje o nieustanne inwestycje w badania i innowacje na rzecz dalszego łączenia 

odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych rodzajów transportu w celu osiągnięcia 

do połowy stulecia bezemisyjnej mobilności w ujęciu netto; 

16. zwraca uwagę, że właściciele pojazdów elektrycznych najczęściej ładują swe pojazdy w 

miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy; podkreśla, że potrzebna jest kompleksowa i 

interoperacyjna prywatna i publicznie dostępna infrastruktura do ładowania 

samochodów i rowerów elektrycznych w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, a 

także że należy wprowadzić obowiązek zapewnienia takiej infrastruktury do ładowania 

na stacjach paliw położonych wzdłuż tras długodystansowych; zwraca uwagę na 

potrzebę prowadzenia inwestycji publicznych i prywatnych w celu osiągnięcia 

optymalnego zasięgu infrastruktury; wskazuje w związku z powyższym na potrzebę 

montowania wystarczającej infrastruktury ładowania zarówno w nowych, jak i już 

istniejących budynkach; zwraca uwagę, że szersze rozpowszechnianie informacji i 

zaangażowanie sektora prywatnego mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 

wyznaczonych celów; 

17. z zaniepokojeniem zauważa, że w 2017 r. w Europie dostępnych do sprzedaży było 

jedynie 19 modeli bateryjnych samochodów elektrycznych i 25 modeli pojazdów 

hybrydowych typu plug-in w porównaniu do ponad 417 modelami oferowanych 

europejskim klientom pojazdów o silnikach spalinowych benzynowych i 

wysokoprężnych1; 

18. podkreśla, że nie można zwiększyć wykorzystywania paliw alternatywnych bez 

odpowiedniej sieci dystrybucji; podkreśla potrzebę wprowadzenia zobowiązań 

dystrybucyjnych w celu ograniczenia niepewności co do zakresu wdrożenia 

infrastruktury; 

19. apeluje do Komisji o opracowanie rozporządzenia w sprawie roamingu w zakresie 

ogólnodostępnej infrastruktury paliw alternatywnych, przynajmniej w ramach sieci 

TEN-T; 

20. odnotowuje, że według planów krajowych przedstawionych Komisji w ramach 

wdrażania dyrektywy 2014/94/UE obecna liczba punktów ładowania dostępnych na 

terenie Unii jest wystarczająca w stosunku do liczby pojazdów elektrycznych na 

drogach, zgodnie z zaleceniem Komisji, by na każde 10 pojazdów elektrycznych istniał 

jeden punkt ładowania; 

21. zauważa ponadto, że oczekuje się, iż krajowe plany dotyczące rozwoju publicznej 

infrastruktury ładowania do 2020 r. w całej UE będą dostosowane do przewidywanego 

                                                 
1 Dokument pt. „Availability and Affordability of ZEVs Interim Report” [Wstępne sprawozdanie dotyczące 

dostępności i przystępności cenowej pojazdów bezemisyjnych], Element Energy, październik 2017 r. 
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tempa wzrostu liczby pojazdów, a także, iż będzie istniała wystarczająca liczba 

urządzeń szybkiego ładowania wzdłuż głównych tras autostradowych, w tym co 

najmniej jedno urządzenie szybkiego ładowania co 40 km; 

22. podkreśla, że od 2020 r. potrzebne będą dalsze znaczne inwestycje, wykraczające poza 

istniejące plany, aby umożliwić dostosowanie infrastruktury do spodziewanej liczby 

pojazdów elektrycznych na drogach, a także że finansowanie ze środków UE będzie 

znaczące, zwłaszcza na rynkach słabiej rozwiniętych; 

23. podkreśla, że należy poświęcić większą uwagę inteligentnym rozwiązaniom w zakresie 

ładowania; zwraca uwagę, że cel ten można osiągnąć przez zagwarantowanie, by 

wymogi w zakresie prywatnej i ogólnodostępnej publicznej infrastruktury ładowania 

wykraczały poza minimalne przepisy przedstawione w ramach przeglądu dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków1; podkreśla, że niewystarczająca infrastruktura 

do ładowania stanowi jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu zrównoważonego 

transportu w UE; 

24. podkreśla, iż – zważywszy że nie wszyscy użytkownicy mogą ładować pojazdy 

elektryczne w miejscu zamieszkania – konieczne jest wprowadzenie zintegrowanych 

rozwiązań dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz połączenie urządzeń do 

ładowania z istniejącą infrastrukturą innego rodzaju (np. słupami latarni ulicznych); 

25. zwraca uwagę, że wzrost na rynku pojazdów elektrycznych spowoduje wzrost 

zapotrzebowania na energię elektryczną w sieci, niemniej według Europejskiej Agencji 

Środowiska (EEA) osiągnięcie elektryfikacji floty na poziomie 80 % w 2050 r. 

spowoduje średni wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w UE jedynie o 10 %; 

26. uważa, że na obszarach miejskich należy udostępnić infrastrukturę służącą do 

ładowania wszystkich rodzajów pojazdów, w tym pojazdów współużytkowanych, 

elektrycznych samochodów dostawczych, rowerów elektrycznych oraz 

zmotoryzowanych pojazdów dwukołowych; 

27. podkreśla, że energia elektryczna pobierana z lądu poprawi sytuację w zakresie 

obniżenia emisji CO2, przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem, 

zapewni lepszą jakość powietrza oraz inne korzyści dla środowiska; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do stworzenia wpisanych w ramy polityki zachęt do rozbudowy 

infrastruktury dostaw energii elektrycznej pobieranej z lądu zarówno w portach 

śródlądowych, jak i morskich, w celu ograniczenia emisji z transportu zasilanego 

paliwami kopalnymi; w związku z powyższym zachęca państwa członkowskie do 

opracowania zintegrowanych planów szybkiego wprowadzenia promów w pełni 

zasilanych energią elektryczną; zwraca uwagę, że potrzebne będą uzupełniające 

regulacje krajowe, aby zadbać o to, by cumujące statki były zobowiązane do 

wykorzystywania wszelkich dostępnych nabrzeżnych systemów zasilania czystą 

energią; zachęca ponadto do udzielenia większego wsparcia finansowego z 

przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury dostaw energii elektrycznej pobieranej z 

lądu zarówno w portach śródlądowych, jak i morskich, ponieważ wysokie koszty stoją 

na przeszkodzie ekonomicznej opłacalności tej infrastruktury; zwraca uwagę, że 

                                                 
1  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13. 
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instrument „Łącząc Europę” dostarcza możliwości w zakresie wspierania dalszych 

przemian w tej dziedzinie; 

28. wyraża ubolewanie, że postęp w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 

oraz dostępności pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi jest zbyt powolny, i 

wzywa producentów do wzmożenia wysiłków w tym zakresie; 

29. wzywa państwa członkowskie do dokonania przeglądu krajowych ram opodatkowania 

energii w celu ułatwiania korzystania z paliw alternatywnych i zachęcania do tego oraz 

do zniesienia uciążliwego opodatkowania energii elektrycznej wykorzystywanej do 

generowania paliw alternatywnych, z uwzględnieniem technologii przetwarzania 

energii elektrycznej w gaz, służącej do magazynowania energii pochodzącej z 

odnawialnych źródeł o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji; 

30. zachęca do zapewnienia źródła zasilania czystą energią w portach lotniczych (do użytku 

w stacjonujących samolotach oraz urządzeniach ruchomych w portach lotniczych), aby 

zmniejszyć zużycie nafty lotniczej, poprawić jakość powietrza, ograniczyć skutki 

zmiany klimatu i zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem; 

31. odnotowuje, że jeden statek wycieczkowy o dodatkowym obciążeniu o wartości 

4,6 MW może spalać ponad 700 litrów paliwa na godzinę, co przekracza równowartość 

pracy 688 silników samochodów ciężarowych; 

32. zachęca europejskich producentów samochodów do zwiększenia inwestycji w rozwój 

pojazdów o bardzo niskiej emisji, co stanowi jeden ze sposobów przyspieszenia ich 

wprowadzania na rynek UE; wzywa Komisję, państwa członkowskie i branżę 

motoryzacyjną do dalszego rozszerzania oferty lekkich pojazdów użytkowych i 

pojazdów ciężarowych napędzanych paliwami alternatywnymi, np. przez wspieranie 

ambitnych średnich docelowych poziomów ograniczenia emisji, które nowe samochody 

osobowe, nowe lekkie pojazdy użytkowe i nowe pojazdy ciężarowe są zobowiązane 

osiągnąć do 2025 i 2030 r.; 

33. wzywa współprawodawców do określenia harmonogramu, odpowiedniego systemu 

zachęt oraz poziomu ambicji w odniesieniu do udziału pojazdów niskoemisyjnych i 

bezemisyjnych w całej flocie UE w celu całkowitego odejścia od paliw kopalnych w 

sektorze transportu do 2050 r.; uważa, że jest to konieczne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa inwestycyjnego dla rynku pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi oraz szybszego wdrożenia wystarczającej infrastruktury towarzyszącej; 

uznaje, że w całym łańcuchu dostaw powstają wyzwania związane z przejściem na 

zrównoważony transport; 

34. zachęca państwa członkowskie, by w większym zakresie rozwijały infrastrukturę do 

ładowania publicznych środków transportu oraz by wspierały popyt na autobusy 

napędzane paliwami alternatywnymi oraz inne elektryczne pojazdy wykorzystywane w 

transporcie publicznym, przy czym należy nadać priorytet systemom najbardziej 

neutralnym pod względem emisji z perspektywy całego cyklu życia pojazdu; 

35. zachęca organy lokalne i regionalne uczestniczące w Światowym Porozumieniu 

Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii do podjęcia wysiłków w celu włączenia do 

planów działania na rzecz zrównoważonej energii konkretnych środków służących w 
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szczególności budowie lub uzupełnieniu infrastruktury do ładowania pojazdów 

elektrycznych; 

36. zachęca lokalne i regionalne organy publiczne do korzystania w większym stopniu z 

możliwości współfinansowania zrównoważonej mobilności miejskiej ze środków 

Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

tak aby uzupełnić infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów niskoemisyjnych i 

bezemisyjnych. 
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