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PRIJEDLOG UREDBE O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Prijedlogom Uredbe o infrastrukturi za alternativna 
goriva (AFIR) Europska komisija predlaže kako u bu-
dućnosti osigurati odgovarajuću javnu infrastrukturu 
za punjenje. Prijedlog je usmjeren na praćenje i po-
dršku pri prelasku na vozila bez emisija, odnosno pri 
ubrzavanju i usklađivanju uvođenja infrastrukture za 
punjenje u cijeloj Europskoj uniji. Uredba je predstav-
ljena u srpnju 2021. godine u okviru Europskog zele-
nog plana i trenutačno je u procesu donošenja. Njezin 
je cilj prekogranična infrastruktura za punjenje koja 
je prilagođena korisnicima u Europi i koju potrošači 
mogu koristiti što je više moguće. Njome se zamjenju-
je dosadašnja Direktiva i osiguravaju se jedinstveni i 
pravno obvezujući ciljevi primjenjivi u svim članicama 
EU-a. Prijedlog Uredbe odnosi se na sve vrste prije-
voza pa uključuje infrastrukturu za punjenje osobnih 
automobila, lakih i teških komunalnih vozila te infra-
strukture za punjenje vodika, prirodnog plina i opskr-
be strujom za punjenje.

Cilj kratkog pravnog ‘briefinga’ stoga je proći kroz sa-
držaj Prijedloga Uredbe i dati izvadak najbitnijih stav-
ki kao što su: 

• obveze članica EU-a prema AFIR-u i promicanju uvo-
đenja javno dostupne infrastrukture za punjenje uz 
prodaju električnih vozila, odnosno osiguranju dostu-
pnosti niza stanica za punjenje za teška komunalna 
vozila u gradskim čvorištima

• odredbe kojima se jamči jednostavnost infrastruktu-
re za punjenje: transparentnost cijena i informiranje 
potrošača, uključujući inteligentne mjerne sustave za 
pametno upravljanje opterećenjem

• regulirane mogućnosti plaćanja: pojednostavljenje 
plaćanja na europskim punionicama, tako da beskon-
taktno plaćanje uobičajenom debitnom ili kreditnom 
karticom bude moguće na svakoj postaji i to prilago-
đeno korisniku, kako bi se olakšao prijelaz na elektro-
mobilnost, bez prethodne registracije kod pružatelja 
usluge punjenja.

Ukratko, Prijedlog Uredbe osigurava pravni okvir za 
sve članice EU-a i uvođenje opsežne javne infrastruk-
ture za alternativna goriva. Time se osigurava odgo-
varajuća mreža punionica, adekvatna informiranost 
korisnika i učinkovita integracija vozila u elektroener-
getske mreže.  
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Radi u Hrvatskom Telekomu, gdje je starija pravna savjetnica. Specijalizirana je za ugovore u području informatike, 
računarstva i telekomunikacija (ICT), javnu nabavu i projekte sufinancirane europskim sredstvima. Uz to je i ‘legal-

tech’ entuzijastica i članica Agilnog tima za e-mobility usluge HT-a, pri čemu je zadužena za pravna i regulatorna 
pitanja glede usluge punjenja. Isto tako, voditeljica je novoosnovane Radne skupine Hrvatske gospodarske komore u 

području elektromobilnosti.


