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DIREKTIVA 2014/94/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA
z dne 22. oktobra 2014
o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
(Besedilo velja za EGP)

Člen 1
Predmet urejanja
Ta direktiva vzpostavlja skupni okvir ukrepov za vzpostavitev infra
strukture za alternativna goriva v Uniji, da bi čim bolj zmanjšali odvis
nost od nafte in ublažili negativen vpliv prometa na okolje. Ta direktiva
določa minimalne zahteve za izgradnjo infrastrukture za alternativna
goriva, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila ter oskrboval
nimi mesti za zemeljski plin (UZP in SZP) in vodik, ki se izvajajo z
nacionalnimi okviri politike držav članic, ter enotne tehnične specifika
cije za taka polnilna ter oskrbovalna mesta, in zahteve za obveščanje
uporabnikov.

Člen 2
Opredelitev pojmov
V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. „alternativna goriva“ pomenijo goriva ali vire energije, ki se vsaj
deloma uporabljajo kot nadomestek za fosilne naftne vire pri oskrbi
prometa z energijo ter ki lahko prispevajo k dekarbonizaciji prometa
in izboljšujejo okoljske parametre delovanja prometnega sektorja.
Med drugim zajemajo:
— električno energijo,
— vodik,
— biogoriva, kot so opredeljena v točki (i) člena 2 Direktive
2009/28/ES,
— sintetična in parafinska goriva,
— zemeljski plin, vključno z biometanom, v plinasti (stisnjeni
zemeljski plin – SZP) in tekoči obliki (utekočinjeni zemeljski
plin – UZP) ter
— utekočinjeni naftni plin (UNP);
2. „električno vozilo“ pomeni motorno vozilo, opremljeno s pogonskim
sklopom, ki vključuje vsaj en neobroben električni stroj kot pret
vornik energije z električnim sistemom za shranjevanje energije z
možnostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoče zunanje polniti;
3. „polnilno mesto“ pomeni vmesnik, prek katerega je mogoče polniti
eno električno vozilo ali zamenjati baterijo enega električnega vozila;
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4. „običajno polnilno mesto“ pomeni polnilno mesto, ki omogoča
prenos električne energije na električno vozilo z močjo, ki je manjša
ali enaka 22 kW, razen naprav z močjo, manjšo ali enako 3,7 kW, ki
so nameščene v zasebnih gospodinjstvih ali katerih prvotni namen ni
polnjenje električnih vozil in ki niso dostopne javnosti;
5. „polnilno mesto visoke moči“ pomeni polnilno mesto, ki omogoča
prenos električne energije na električno vozilo z močjo, večjo od
22 kW;
6. „dobava električne energije z obale“ pomeni dobavo električne ener
gije z obale morskim ladjam ali plovilom za plovbo po celinskih
plovnih poteh na privezu, in sicer prek standardiziranega vmesnika;
7. „javno dostopno polnilno ali oskrbovalno mesto“ pomeni polnilno ali
oskrbovalno mesto za dobavo alternativnega goriva, ki uporabnikom
omogoča nediskriminatorno možnost dostopa po vsej Uniji. Nedi
skriminatorna možnost dostopa lahko vključuje različne možnosti
overitve, uporabe in plačila;
8. „oskrbovalno mesto“ pomeni oskrbovalno postajo za oskrbo s
katerim koli gorivom, razen UZP, prek nepremične ali mobilne
naprave;
9. „oskrbovalno mesto za UZP“ pomeni oskrbovalno postajo za oskrbo
z UZP, ki je bodisi nepremičen bodisi mobilen objekt, postaja na
morju ali drugačen sistem.

Člen 3
Nacionalni okviri politike
1.
Vsaka država članica sprejme nacionalni okvir politike za razvoj
trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpo
stavitev ustrezne infrastrukture. Ta okvir vsebuje vsaj naslednje
elemente:
— oceno sedanjega stanja in prihodnjega razvoja trga v zvezi z alter
nativnimi gorivi v prometnem sektorju, tudi v zvezi z možnostjo
njihove hkratne in kombinirane uporabe, ter vzpostavljanja ustrezne
infrastrukture za goriva, pri čemer se, kadar je ustrezno, upošteva
tudi čezmejna neprekinjena pokritost,
— nacionalne cilje v skladu s členom 4(1), (3) in (5), členom 6(1), (2),
(3), (4), (6), (7) in (8) ter po potrebi s členom 5(1) glede vzposta
vitve infrastrukture za alternativna goriva. Ti nacionalni cilji se
določijo in lahko spremenijo na podlagi ocene povpraševanja na
nacionalni ali regionalni ravni ali ravni Unije, pri čemer je treba
zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami za infrastrukturo iz
te direktive,
— ukrepe, ki so potrebni za uresničitev nacionalnih ciljev, določenih v
nacionalnem okviru politike,
— ukrepe, ki lahko spodbudijo vzpostavitev infrastrukture za alterna
tivna goriva pri storitvah javnega prevoza,
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— določitev mestnih/primestnih naselij, drugih gosto poseljenih
območij in omrežij, ki bodo v skladu s tržnimi potrebami oprem
ljena z javno dostopnimi polnilnimi mesti v skladu s členom 4(1),
— določitev mestnih/primestnih naselij, drugih gosto poseljenih
območij in omrežij, ki bodo v skladu s tržnimi potrebami oprem
ljena z oskrbovalnimi mesti za SZP v skladu s členom 6(7),
— oceno potrebe po postavitvi oskrbovalnih mest za UZP v pristaniščih
zunaj jedrnega omrežja TEN-T,
— preverjanje potrebe po vzpostavitvi dobave električne energije za
mirujoča letala na letališčih.
2.
Države članice zagotovijo, da so v nacionalnih okvirih politike
upoštevane potrebe različnih vrst prevoza, ki obstajajo na ozemlju
države, vključno s tistimi, za katere so na voljo omejene alternative
fosilnim gorivom.
3.
V nacionalnih okvirih politike se ustrezno upoštevajo interesi
regionalnih in lokalnih organov ter zadevnih deležnikov.
4.
Države članice po potrebi sodelujejo, prek posvetovanj ali skupnih
okvirov politike, pri zagotavljanju, da so ukrepi, potrebni za doseganje
ciljev te direktive, skladni in usklajeni.
5.
Podporni ukrepi za infrastrukturo za alternativna goriva se izvajajo
v skladu s pravili o državni pomoči iz PDEU.
6.
Nacionalni okviri politike so v skladu z veljavno zakonodajo Unije
o varstvu okolja in podnebja.
7.
Države članice o svojih nacionalnih okvirih politike uradno obve
stijo Komisijo do 18. novembra 2016.
8.
Komisija na podlagi nacionalnih okvirov politike objavlja in redno
posodablja informacije o nacionalnih ciljih, ki jih predloži posamezna
država članica v zvezi s/z:
— številom javno dostopnih polnilnih mest,
— oskrbovalnimi mesti za UZP v morskih pristaniščih in pristaniščih
na celinskih vodah,
— javno dostopnimi oskrbovalnimi mesti za UZP za motorna vozila,
— javno dostopnimi oskrbovalnimi mesti za SZP za motorna vozila.
Po potrebi se objavijo tudi informacije v zvezi z:
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— javno dostopnimi oskrbovalnimi mesti za vodik,

— infrastrukturo za dobavo električne energije z obale v morskih
pristaniščih in pristaniščih na celinskih vodah,

— infrastrukturo za oskrbo mirujočih letal z električno energijo.

9.
Komisija državam članicam s smernicami iz člena 10(4) pomaga
pri poročanju o nacionalnih okvirih politike, oceni njihovo skladnost na
ravni Unije in državam članicam pomaga pri sodelovanju iz odstavka 4
tega člena.

Člen 4
Oskrba prometa z električno energijo
1.
Države članice s svojimi nacionalnimi okviri politike zagotovijo,
da se do 31. decembra 2020 vzpostavi ustrezno število javno dostopnih
polnilnih mest, da bi lahko električna vozila krožila vsaj v strnjenih
mestnih/predmestnih naseljih in na drugih gosto poseljenih področjih
ter – kjer je to ustrezno – v omrežjih, ki jih opredelijo države članice.
Število takih polnilnih mest se določi med drugim na podlagi števila
električnih vozil, ki naj bi bila do konca leta 2020 predvidoma regi
strirana v posamezni državi članici, kot so določile v svojih nacionalnih
okvirih politike, ter na podlagi najboljših praks in priporočil, ki jih
objavi Komisija. Po potrebi se upoštevajo posebne potrebe v zvezi z
namestitvijo javno dostopnih polnilnih mest na postajah javnega
prometa.

2.
Komisija oceni uporabo zahtev iz odstavka 1 in po potrebi ter ob
upoštevanju razvoja trga z električnimi vozili predloži predlog za spre
membo te direktive, da bi bila do 31. decembra 2025 v vsaki državi
članici vsaj v jedrnem omrežju TEN-T, mestnih/primestnih naseljih in
na drugih gosto poseljenih področjih vzpostavljena dodatna javno
dostopna polnilna mesta.

3.
Države članice v svojih nacionalnih okvirih politike sprejmejo tudi
ukrepe za spodbujanje in lajšanje vzpostavljanja polnilnih mest, ki niso
javno dostopna.

4.
Države članice zagotovijo, da običajna polnilna mesta za elek
trična vozila, razen brezžičnih ali indukcijskih enot, ki so vzpostavljena
ali obnovljena po 18. novembru 2017, izpolnjujejo vsaj tehnične speci
fikacije iz točke 1.1 Priloge II in posebne varnostne zahteve, veljavne na
nacionalni ravni.

Države članice zagotovijo, da polnilna mesta visoke moči za električna
vozila, razen brezžičnih ali indukcijskih enot, ki so vzpostavljena ali
obnovljena po 18. novembru 2017, izpolnjujejo vsaj tehnične specifika
cije iz točke 1.2 Priloge II.
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5.
Države članice v svojih nacionalnih okvirih politike ocenijo
potrebo po dobavi električne energije z obale za plovila za plovbo po
celinskih plovnih poteh in morske ladje v morskih pristaniščih ter prista
niščih na celinskih vodah. Takšna dobava električne energije z obale se
v pristaniščih osrednjega omrežja TEN-T in drugih pristaniščih pred
nostno vzpostavi do 31. decembra 2025, razen če ni povpraševanja in so
stroški nesorazmerno visoki v primerjavi s koristmi, tudi koristmi za
okolje.

6.
Države članice zagotovijo, da naprave za dobavo električne ener
gije z obale za plovila za pomorski promet, ki so vzpostavljene ali
obnovljene po 18. novembru 2017, izpolnjujejo tehnične specifikacije
iz točke 1.7 Priloge II.

7.
Pri polnjenju električnih vozil na javno dostopnih polnilnih mestih
se, če je to tehnično izvedljivo in ekonomsko sprejemljivo, uporabljajo
inteligentni merilni sistemi, opredeljeni v točki 28 člena 2 Direk
tive 2012/27/EU, ter so izpolnjene zahteve iz člena 9(2) navedene direk
tive.

8.
Države članice zagotovijo, da lahko upravljavci javno dostopnih
polnilnih mest električno energijo kupujejo od katerega koli dobavitelja
električne energije iz Unije v skladu z dogovorom z dobaviteljem. Upra
vljavci polnilnih mest lahko strankam storitve polnjenja električnih vozil
zagotavljajo na podlagi pogodb, tudi v imenu in za račun drugih ponud
nikov storitev.

9.
Vsa javno dostopna polnilna mesta omogočajo uporabnikom elek
tričnih vozil tudi možnost ad hoc polnjenja, ne da bi morali skleniti
pogodbo z zadevnim dobaviteljem električne energije ali upravljavcem.

10.
Države članice zagotovijo, da so cene, ki jih zaračunavajo upra
vljavci javno dostopnih polnilnih mest, primerne, lahko in jasno primer
ljive, pregledne in nediskriminatorne.

11.
Države članice zagotovijo, da upravljavci distribucijskega sistema
nediskriminatorno sodelujejo z vsako osebo, ki vzpostavi ali upravlja
javno dostopna polnilna mesta.

12.
Države članice zagotovijo, da pravni okvir dovoljuje sklenitev
pogodbe o dobavi električne energije za polnilno mesto z dobaviteljem,
ki se razlikujejo od subjekta, ki dobavlja električno energijo gospodinj
stvu ali objektu, kjer se nahaja polnilno mesto.

13.
Unija si brez poseganja v Uredbo (EU) št. 1025/2012 prizadeva,
da ustrezne organizacije za standardizacijo oblikujejo evropske stan
darde s podrobnimi tehničnimi specifikacijami za brezžična polnilna
mesta in za menjavo baterij za motorna vozila ter za polnilna mesta
za motorna vozila kategorije L in električne avtobuse.
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14.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih
aktov v skladu s členom 8 za:

(a) dopolnitev tega člena ter točk 1.3, 1.4. 1.5, 1.6 in 1.8 Priloge II, da
bi zagotovila skladnost infrastruktur, ki se vzpostavijo ali obnovijo,
s tehničnimi specifikacijami, vključenimi v evropske standarde, ki
se oblikujejo v skladu z odstavkom 13 tega člena, kadar ustrezne
evropske organizacije za standardizacijo priporočijo samo eno
tehnično rešitev s tehničnimi specifikacijami, kot so opisane v
ustreznem evropskem standardu;

(b) posodobitev navedb standardov iz tehničnih specifikacij iz točke 1
Priloge II, pri čemer se ti standardi nadomestijo z njihovimi novimi
različicami, ki jih sprejmejo ustrezne organizacije za standardizacijo.

Zlasti je pomembno, da Komisija pred sprejetjem teh delegiranih aktov
deluje po običajnem postopku in opravi posvetovanja s strokovnjaki,
vključno s strokovnjaki držav članic.

S temi delegiranimi akti se zagotovijo prehodna obdobja vsaj 24 mese
cev, preden tehnične specifikacije iz teh delegiranih aktov ali njihove
spremembe postanejo zavezujoče za vzpostavitev ali obnovitev infra
strukture.

Člen 5
Oskrba cestnega prometa z vodikom
1.
Države članice, ki se odločijo v svoj nacionalni okvir politike
vključiti javno dostopna oskrbovalna mesta za vodik, poskrbijo, da je
do 31. decembra 2025 na voljo ustrezno število takšnih mest, da se
zagotovi pretok motornih vozil na vodikov pogon, tudi vozil na gorivne
celice, v omrežjih, ki jih določijo te države članice, po potrebi vključno
s čezmejnimi povezavami.

2.
Države članice zagotovijo, da javno dostopna oskrbovalna mesta
za vodik, ki so vzpostavljena ali obnovljena po 18. novembru 2017,
izpolnjujejo tehnične specifikacije iz točke 2 Priloge II.

3.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih
aktov v skladu s členom 8 za posodobitev navedb standardov iz
tehničnih specifikacij iz točke 2 Priloge II, pri čemer se ti standardi
nadomestijo z njihovimi novimi različicami, ki jih sprejmejo ustrezne
organizacije za standardizacijo.

Zlasti je pomembno, da Komisija pred sprejetjem teh delegiranih aktov
deluje po običajnem postopku in opravi posvetovanja s strokovnjaki,
vključno s strokovnjaki držav članic.

S temi delegiranimi akti se zagotovijo prehodna obdobja vsaj 24 mese
cev, preden zadevne tehnične specifikacije iz teh delegiranih aktov ali
njihove spremembe postanejo zavezujoče za vzpostavitev ali obnovitev
infrastrukture.
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Člen 6
Oskrba prometa z zemeljskim plinom
1.
Države članice s svojimi nacionalnimi okviri politike zagotovijo,
da je v morskih pristaniščih do 31. decembra 2025 na voljo ustrezno
število oskrbovalnih mest za UZP, da se v celotnem jedrnem omrežju
TEN-T omogoči pretok plovil UZP za plovbo po celinskih plovnih
poteh ali morskih ladij. Države članice po potrebi sodelujejo s sosed
njimi državami članicami, da bi zagotovile ustrezno pokritost jedrnega
omrežja TEN-T.

2.
Države članice s svojimi nacionalnimi okviri politike zagotovijo,
da je v pristaniščih na celinskih vodah do 31. decembra 2030 na voljo
ustrezno število oskrbovalnih mest za UZP, da se v celotnem jedrnem
omrežju TEN-T omogoči pretok plovil UZP za plovbo po celinskih
plovnih poteh ali morskih ladij. Države članice po potrebi sodelujejo
s sosednjimi državami članicami, da bi zagotovile ustrezno pokritost
jedrnega omrežja TEN-T.

3.
Države članice v svojih nacionalnih okvirih politike določijo
morska pristanišča in pristanišča na celinskih vodah, v katerih je zago
tovljen dostop do oskrbovalnih mest za UZP iz odstavkov 1 in 2, pri
čemer upoštevajo tudi dejanske tržne potrebe.

4.
Države članice s svojimi nacionalnimi okviri politike zagotovijo,
da se do 31. decembra 2025 vsaj v obstoječem osrednjem omrežju
TEN-T vzpostavi ustrezno število javno dostopnih oskrbovalnih mest
za UZP, da bi lahko težka motorna vozila na UZP krožila po Uniji, če
obstaja povpraševanje in če stroški niso nesorazmerni v primerjavi s
koristmi, tudi koristmi za okolje.

5.
Komisija oceni uporabo zahtev iz odstavka 4 in po potrebi do
31. decembra 2027 predloži predlog za spremembo te direktive, pri
čemer upošteva trg težkih motornih vozil na UZP, da bi zagotovila,
da se v vsaki državi članici vzpostavi ustrezno število javno dostopnih
oskrbovalnih mest za UZP.

6.
Države članice zagotovijo, da je na njihovem ozemlju ustrezen
distribucijski sistem za dobavo UZP, vključno z napravami za natovar
janje za cisterne z UZP, za dobavo oskrbovalnim mestom iz odstavkov
1, 2 in 4. Sosednje države članice se lahko za izpolnitev te zahteve v
svojih nacionalnih okvirih politike združijo v skupine. O združevalnih
dogovorih države članice poročajo v skladu s to direktivo.

7.
Države članice s svojimi nacionalnimi okviri politike zagotovijo,
da se do 31. decembra 2020 vzpostavi ustrezno število javno dostopnih
oskrbovalnih mest za SZP, da bi lahko v skladu s šesto alineo člena 3(1)
motorna vozila na SZP krožila v strnjenih mestnih/primestnih naseljih in
na drugih gosto poseljenih področjih ter – kadar je to ustrezno – v
omrežjih, ki jih opredelijo države članice.
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8.
Države članice s svojimi nacionalnimi okviri politike zagotovijo,
da se do 31. decembra 2025 vsaj v obstoječem osrednjem omrežju
TEN-T vzpostavi ustrezno število javno dostopnih oskrbovalnih mest
za SZP, da bi lahko motorna vozila na SZP krožila po vsej Uniji.

9.
Države članice zagotovijo, da oskrbovalna mesta za SZP za
motorna vozila, ki so vzpostavljena ali obnovljena po 18. novembru
2017, izpolnjujejo tehnične specifikacije iz točke 3.4 Priloge II.

10.
Unija si brez poseganja v Uredbo (EU) št. 1025/2012 prizadeva,
da ustrezne evropske ali mednarodne organizacije za standardizacijo
oblikujejo standarde, vključno podrobne tehnične specifikacije za:

(a) oskrbovalna mesta za UZP za pomorski promet in promet po celin
skih plovnih poteh;

(b) oskrbovalna mesta za motorna vozila na UZP in SZP.

11.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih
aktov v skladu s členom 8 za:

(a) dopolnitev tega člena ter točk 3.1, 3.2 in 3.4 Priloge II, da se
zagotovi skladnost infrastruktur, ki bodo vzpostavljene ali obno
vljene, s tehničnimi specifikacijami iz standardov, ki bodo obliko
vani v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 10 tega člena, kadar
ustrezne evropske organizacije za standardizacijo priporočijo samo
eno tehnično rešitev s tehničnimi specifikacijami, kot so opisane v
ustreznem evropskem standardu, po potrebi v skladu z ustreznimi
mednarodnimi standardi;

(b) posodobitev navedb standardov iz tehničnih specifikacij, ki so dolo
čene ali bodo določene v točki 3 Priloge II, pri čemer se ti standardi
nadomestijo z njihovimi novimi različicami, ki jih sprejmejo
ustrezne evropske ali mednarodne organizacije za standardizacijo.

Zlasti je pomembno, da Komisija pred sprejetjem teh delegiranih aktov
deluje po običajnem postopku in opravi posvetovanja s strokovnjaki,
vključno s strokovnjaki držav članic.

S temi delegiranimi akti se zagotovijo prehodna obdobja vsaj 24 mese
cev, preden tehnične specifikacije iz teh delegiranih aktov ali njihove
spremembe postanejo zavezujoče za vzpostavitev ali obnovitev infra
strukture.

12.
Kadar standard, ki vsebuje podrobne tehnične specifikacije za
oskrbovalna mesta za UZP za pomorski promet in promet po celinskih
plovnih poteh iz točke (a) odstavka 10, ni na voljo in zlasti kadar niso
na voljo specifikacije v zvezi z oskrbovanjem z UZP, se na Komisijo v
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skladu s členom 8 prenese pooblastilo, da ob upoštevanju dela v IMO,
Centralni komisiji za plovbo po Renu, Donavski komisiji in drugih
zadevnih mednarodnih forumih sprejme delegirane akte za določitev:
— zahtev za vmesnike za prenos v ladijskih rezervoarjih za UZP v
pomorskem prometu in prometu po celinskih plovnih poteh,
— zahtev v zvezi z varnostnimi vidiki postopkov skladiščenja in oskr
bovanja z UZP na kopnem za pomorski promet in promet po celin
skih plovnih poteh.
Zlasti je pomembno, da Komisija pred sprejetjem teh delegiranih aktov
deluje po običajnem postopku in opravi posvetovanja z ustreznimi
skupinami strokovnjakov za pomorski promet in za promet po celinskih
plovnih poteh, tudi s strokovnjaki nacionalnih pomorskih organov in
organov za plovbo po celinskih vodah.

Člen 7
Informacije za uporabnike
1.
Države članice brez poseganja v Direktivo 2009/30/ES zagotovijo
dostop do ustreznih, doslednih in jasnih informacij o motornih vozilih,
ki jih je mogoče redno polniti s posameznimi vrstami goriva na trgu ali
jih napolniti na polnilnih mestih. Takšne informacije se navedejo v
navodilih za uporabo motornih vozil, na oskrbovalnih in polnilnih
mestih, na motornih vozilih in pri prodajalcih motornih vozil na
njihovem ozemlju. Ta zahteva se uporablja za vsa motorna vozila in
njihova navodila za uporabo, kadar se dajo na trg po 18. novembru
2016.
2.
Zagotavljanje informacij iz odstavka 1 temelji na določbah o ozna
čevanju skladnosti goriv s standardi evropskih organizacij za standardi
zacijo, ki določajo tehnične specifikacije za goriva. Če se takšni stan
dardi nanašajo na grafično ponazoritev, vključno z barvnimi shemami za
kodiranje, so grafične ponazoritve enostavne, zlahka razumljive in
nameščene tako, da so jasno opazne:
(a) na ustreznih črpalkah in njihovih ročkah na vseh oskrbovalnih
mestih, in sicer od dne, ko se goriva dajo na trg;
(b) na pokrovih vseh rezervoarjev za gorivo motornih vozil, priporo
čenih za to gorivo in združljivih z njim, oziroma v njihovi nepos
redni bližini ter v navodilih za uporabo motornih vozil, ko se taka
motorna vozila dajo na trg po 18. novembru 2016.
3.
Pri prikazu cen na črpalki se po potrebi, zlasti za zemeljski plin in
vodik, informativno navedejo primerjave med ustreznimi cenami na
enoto. Informacije so prikazane tako, da ne zavajajo ali zmedejo uporab
nika.
Zaradi boljše seznanjenosti potrošnikov in doslednega zagotavljanja
preglednosti cen goriva po Uniji se na Komisijo prenese pooblastilo,
da z izvedbenimi akti sprejme skupno metodologijo za primerjave med
cenami na enoto alternativnih goriv.
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4.
Kadar standardi evropskih organizacij za standardizacijo, ki dolo
čajo tehnične specifikacije goriva, ne vključujejo določb o označevanju
skladnosti s temi standardi, kadar se določbe o označevanju ne nanašajo
na grafično ponazoritev, vključno z barvnimi shemami za kodiranje, ali
kadar določbe o označevanju niso ustrezne za doseganje ciljev te direk
tive, lahko Komisija zaradi enotne uporabe odstavkov 1 in 2 evropske
organizacije za standardizacijo pooblasti, da vzpostavijo specifikacije o
označevanju skladnosti, ali sprejme izvedbene akte, v katerih se določi
grafična ponazoritev, vključno z barvnimi shemami za kodiranje, sklad
nosti goriv, ki se prodajajo na trgu Unije in ki po oceni Komisije
dosegajo en odstotek skupnega obsega prodaje v več kot eni državi
članici.

5.
Če se posodobijo določbe o označevanju posameznih standardov
evropskih organizacij za standardizacijo, če se sprejmejo izvedbeni akti
v zvezi z označevanjem ali če se po potrebi oblikujejo novi standardi
evropskih organizacij za standardizacijo za alternativna goriva, ustrezne
zahteve glede označevanja veljajo za vsa oskrbovalna in polnilna mesta
ter motorna vozila, registrirana na ozemlju držav članic, 24 mesecev od
njihove posodobitve ali sprejetja.

6.
Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom
pregleda iz člena 9(2).

7.
Ko so na voljo podatki o geografski lokaciji javno dostopnih oskr
bovalnih in polnilnih mest za alternativna goriva iz te direktive, države
članice vsem uporabnikom zagotovijo prost in nediskriminatoren dostop
do njih. Podatki o polnilnih mestih – ko so na voljo – lahko vključujejo
informacije o trenutni dostopnosti ter informacije o preteklih in trenutnih
polnjenjih.

Člen 8
Izvajanje pooblastila
1.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4, 5 in 6 se
na Komisijo prenese za obdobje petih let od 17. novembra 2014. Komi
sija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet
mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samo
dejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet
ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem
vsakega obdobja.

3.
Pooblastilo iz členov 4, 5 in 6 lahko kadar koli prekliče Evropski
parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos
pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan
po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan,
ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih
delegiranih aktov.

4.
Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno
obvesti Evropski parlament in Svet.
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5.
Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 4, 5 in 6, začne veljati le,
če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v
roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in
Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala.
Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri
mesece.

Člen 9
Postopek v odboru
1.
Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU)
št. 182/2011.
2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5 Uredbe (EU)
št. 182/2011. Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbe
nega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe
(EU) št. 182/2011.
3.
Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega
postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo
mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina
članov odbora.

Člen 10
Poročanje in pregled
1.
Vsaka država članica Komisiji pošlje poročilo o izvajanju nacio
nalnega okvira politike do 18. novembra 2019, nato pa vsaka tri leta. V
teh poročilih se navedejo informacije iz Priloge I, po potrebi pa tudi
ustrezna utemeljitev glede uspešnosti izpolnjevanja nacionalnih ciljev iz
člena 3(1).
2.
Komisija do 18. novembra 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu
predloži poročilo o oceni nacionalnih okvirov politike in njihove sklad
nosti na ravni Unije ter oceno uspešnosti izpolnjevanja nacionalnih
ciljev iz člena 3(1).
3.
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsaka tri leta predloži
poročilo o izvajanju te direktive, prvič pa 18. novembra 2020.
Poročilo Komisije vsebuje naslednje elemente:
— oceno ukrepov držav članic,
— oceno učinkov te direktive na razvoj trga v zvezi z infrastrukturo za
alternativna goriva in njenega prispevka k trgu za alternativna goriva
za promet ter njenega vpliva na gospodarstvo in okolje,
— informacije o tehničnem napredku in razvoju trga v zvezi z alterna
tivnimi gorivi v prometnem sektorju in z ustrezno infrastrukturo, ki
jo obravnava ta direktiva, pa tudi z drugimi alternativnimi gorivi.
Komisija lahko predstavi primere najboljših praks in pripravi ustrezna
priporočila.

02014L0094 — SL — 12.11.2021 — 002.001 — 13
▼B
Komisija v poročilu oceni tudi zahteve in datume iz te direktive v zvezi
z izgradnjo infrastrukture in izvajanjem specifikacij, pri čemer upošteva
tehnični, gospodarski in tržni razvoj za posamezna alternativna goriva
ter po potrebi priloži zakonodajni predlog.

4.
Komisija sprejme smernice v zvezi s poročanjem držav članic o
elementih, navedenih v Prilogi I.

5.
Komisija do 31. decembra 2020 pregleda izvajanje te direktive in
po potrebi predloži predlog za njeno spremembo z določitvijo novih
enotnih tehničnih specifikacij za infrastrukturo za alternativna goriva,
ki spadajo na področje uporabe te direktive.

6.
Komisija do 31. decembra 2018 po potrebi sprejme akcijski načrt
za izvajanje strategije iz sporočila z naslovom „Zelena energija za
promet: evropska strategija za alternativna goriva“, da bi čim bolj spod
budila uporabo alternativnih goriv v prometu, pri čemer je treba zago
toviti tehnološko nevtralnost, in spodbudila trajnostno električno mobil
nost po vsej Uniji. Ob tem lahko upošteva posamezne potrebe trga in
razvoj v državah članicah.

Člen 11
Prenos
1.
Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za
uskladitev s to direktivo, najpozneje do 18. novembra 2016. O tem
nemudoma obvestijo Komisijo.

2.
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja
določijo države članice.

3.
Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih določb nacio
nalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 12
Začetek veljavnosti
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Člen 13
Naslovniki
Ta direktiva je naslovljena na države članice.
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PRILOGA I
POROČILO
Poročilo vsebuje opis ukrepov, ki jih država članica sprejme v podporo vzpo
stavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Poročilo vključuje vsaj naslednje
elemente:

1. Pravni ukrepi
Informacije o pravnih ukrepih, ki lahko vključujejo zakonodajne, regulativne
in upravne ukrepe za podporo izgradnji infrastrukture za alternativna goriva,
kot so gradbena dovoljenja, dovoljenja za parkirišča, okoljski certifikati za
podjetja in koncesije za črpalke za gorivo.

2. Ukrepi politike za podporo izvajanja nacionalnega okvira politike
Informacije o teh ukrepih vključujejo naslednje elemente:

— neposredne spodbude za nakup prevoznih sredstev, ki uporabljajo alter
nativna goriva, ali izgradnjo infrastrukture,

— dostopnost davčnih spodbud v podporo prevoznim sredstvom, ki uporab
ljajo alternativna goriva, in ustrezni infrastrukturi,

— uporabo javnih naročil v podporo alternativnim gorivom, vključno s
skupnimi naročili,

— nefinančne spodbude na strani povpraševanja: na primer prednostni
dostop do omejenih območij, politika parkiranja ter namenski vozni pasi,

— upoštevanje potrebe po oskrbovalnih mestih za obnovljivo reaktivno
gorivo na letališčih v jedrnem omrežju TEN-T,

— tehnične in upravne postopke ter zakonodajo v zvezi z odobritvijo
dobave alternativnih goriv, da se poenostavi proces odobritve.

3. Podpora za uporabo in proizvodnjo
Letna javna sredstva, dodeljena za vzpostavitev infrastrukture za alternativna
goriva, razdeljena glede na alternativno gorivo in vrsto prevoza (cestni,
železniški, vodni in zračni prevoz).

Letna javna sredstva, dodeljena za podporo proizvodnim obratom za tehno
logije za alternativna goriva, razdeljena glede na alternativno gorivo in vrsto
prevoza.

Preverjanje morebitnih posebnih potreb med začetno fazo vzpostavljanja
infrastrukture za alternativna goriva.

4. Raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti
Letna javna sredstva, dodeljena za podporo raziskavam, tehnološkemu
razvoju in predstavitvenim dejavnostim za alternativna goriva, razdeljena
glede na gorivo in vrsto prevoza.
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5. Cilji
— Ocena pričakovanega števila vozil na alternativna goriva v letih 2020,
2025 in 2030,
— raven doseganja nacionalnih ciljev za uporabo alternativnih goriv pri
različnih vrstah prevoza (cestni, železniški, vodni in zračni prevoz),
— raven doseganja nacionalnih ciljev za vsako leto za vzpostavitev infra
strukture za alternativna goriva pri različnih vrstah prevoza,
— informacije o metodologiji, uporabljeni za upoštevanje učinkovitosti
polnjenja iz polnilnih mest visoke moči.
6. Razvoj infrastrukture za alternativna goriva
Razvoj ponudbe (dodatna zmogljivost infrastrukture) in povpraševanja
(dejansko uporabljena zmogljivost).
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PRILOGA II
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
1.

Tehnične specifikacije za polnilna mesta

1.1 Običajna polnilna mesta za motorna vozila.
Običajna polnilna mesta za električna vozila z izmeničnim tokom so zaradi
interoperabilnosti opremljene vsaj z vtičnicami ali priključki tipa 2 za vozila,
kot je opisano v standardu EN 62196-2. Te vtičnice je mogoče opremiti z
dodatnimi elementi, kot so mehanična zapirala, če se pri tem ohrani sklad
nost s tipom 2.
1.2 Polnilna mesta visoke moči za motorna vozila
Polnilna mesta visoke moči za električna vozila z izmeničnim tokom so
zaradi interoperabilnosti opremljene vsaj s priključki tipa 2, kot je opisano
v standardu EN 62196-2.
Polnilna mesta visoke moči za električna vozila z enosmernim tokom so
zaradi interoperabilnosti opremljena vsaj s priključki za kombinirani sistem
polnjenja „Combo 2“, kot je opisano v standardu EN 62196-3.
1.3 Brezžična polnilna mesta za motorna vozila
1.4 Menjava baterij za motorna vozila
1.5 Polnilna mesta za motorna vozila kategorije L
1.6 Polnilna mesta za električne avtobuse
1.7 Dobava električne energije z obale za morske ladje
Dobava električne energije z obale za morske ladje, vključno z zasnovo,
vgradnjo in preskušanjem sistemov, ustreza tehničnim specifikacijam stan
darda IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8 Dobava električne energije z obale za plovila za plovbo po celinskih plovnih
poteh
2.

Tehnične specifikacije za oskrbovalna mesta za vodik za motorna vozila

▼M2
2.1 Zunanja oskrbovalna mesta za plinasti vodik, ki se uporablja kot gorivo za
motorna vozila, ustrezajo zahtevam za interoperabilnost iz standarda EN
17127 „Zunanje polnilne postaje za plinasti vodik in postopki polnjenja“.
2.2 Kakovostne značilnosti vodika, ki se polni na oskrbovalnih mestih z
vodikom za motorna vozila, so skladne z zahtevami iz standarda EN
17124 „Vodik kot gorivo – Specifikacija izdelka in zagotavljanje kakovosti
– Membrane za protonsko izmenjavo (PEM) – Gorivne celice za cestna
vozila“, metode za zagotovitev, da bo dosežena ustrezna kakovost vodika,
pa so prav tako opisane v tem standardu.
2.3 Algoritem za dovajanje goriva je skladen z zahtevami iz standarda EN
17127 „Zunanje polnilne postaje za plinasti vodik in postopki polnjenja“.
2.4 Po zaključku postopka certificiranja priključkov po standardu EN ISO
17268 so priključki za motorna vozila za dovod plinastega vodika skladni
s standardom EN ISO 17268 „Plinasti vodik – Priključne naprave za
polnjenje goriva v kopenska vozila“
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3.

Tehnične specifikacije za oskrbovalna mesta za zemeljski plin

3.1 Tehnične specifikacije za oskrbovalna mesta za UZP za plovila za plovbo
po celinskih plovnih poteh ali morske ladje.
3.2 Tehnične specifikacije za oskrbovalna mesta za UZP za motorna vozila.

▼M2
3.3 Profil priključka je skladen z zahtevami iz standarda EN ISO 14469 „Cestna
vozila – Priključek za polnjenje stisnjenega zemeljskega plina (SZP)“

▼B
3.4 Tehnične specifikacije za oskrbovalna mesta za SZP za motorna vozila.

