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Изменение 16
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит[13], 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, природният газ и 
втечненият нефтен газ (ВНГ), бяха 
определени като главните алтернативни 
горива с потенциал за дългосрочно 
заменяне на нефта и декарбонизация.

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит[13], 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, природният газ и 
втечненият нефтен газ (ВНГ), бяха 
определени като главните алтернативни 
горива с потенциал за заменяне на 
нефта. Декарбонизацията на 
транспортния сектор изисква все пак 
допълнителни мерки и стратегии 
извън обикновеното насърчаване на 
тези алтернативни горива, например 
намаляване на потреблението на 
енергия в световен мащаб, 
установяване на подходящи норми за 
емисиите на СО2 на превозните 
средства за всички видове транспорт, 
които се допълват от изисквания за 
енергийна ефективност, за да се 
обхванат всички видове задвижващи 
системи, развитието на видовете 
обществен, колективен или 
екологичен транспорт, или също 
така чрез пълното прилагане на 
принципите „ползвателят плаща“ и 
„замърсителят плаща“.

Or. fr

Изменение 17
Маркус Пипер

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит13, 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, природният газ и 
втечненият нефтен газ (ВНГ), бяха 
определени като главните алтернативни 
горива с потенциал за дългосрочно 
заменяне на нефта и декарбонизация.

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит13, 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, природният газ,
втечненият природен газ (ВПГ) и 
втечненият нефтен газ (ВНГ) бяха 
определени като главните алтернативни 
горива с потенциал за дългосрочно 
заменяне на нефта и декарбонизация.

Or. de

Изменение 18
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит[13], 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, природният газ и 
втечненият нефтен газ (ВНГ), бяха 
определени като главните алтернативни 
горива с потенциал за дългосрочно 
заменяне на нефта и декарбонизация.

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит[13], 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, парафиновите горива,
природният газ и втечненият нефтен газ 
(ВНГ), бяха определени като главните 
алтернативни горива с потенциал за 
дългосрочно заменяне на нефта и 
декарбонизация.

Or. en

Изменение 19
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит, 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, природният газ и 
втечненият нефтен газ (ВНГ), бяха 
определени като главните алтернативни 
горива с потенциал за дългосрочно 
заменяне на нефта и декарбонизация.

(4) Въз основа на консултация със 
заинтересованите страни и 
националните експерти, както и на 
експертни знания и опит, 
електроенергията, водородът, 
биогоривата, природният газ 
(евентуално шистовият газ) и 
втечненият нефтен газ (ВНГ), бяха 
определени като главните алтернативни 
горива с потенциал за дългосрочно 
заменяне на нефта и декарбонизация.

Or. nl

Изменение 20
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Докладът на групата на високо 
равнище CARS 21 от 6 юни 2012 г. 
посочва, че липсата на хармонизирана 
инфраструктура за целия ЕС за 
алтернативните горива пречи на 
въвеждането на пазара на превозни 
средства, които използват 
алтернативни горива и забавя 
ползите от тях за околната среда. 
Съобщението на Комисията относно 
плана за действие „CARS 2020“ за 
автомобилната промишленост в 
Европа включва основните препоръки 
от доклада на Групата на високо 
равнище CARS 21, и представя план за 
действие на тяхна база. Настоящата 
директива за инфраструктурата за 
алтернативните горива е едно от 
ключовите действия, обявени от 
Комисията.

заличава се
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Or. nl

Изменение 21
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разпокъсването на вътрешния пазар 
посредством некоординираното 
въвеждане на пазара на алтернативни 
горива следва да бъде избегнато. 
Поради това, координирани рамки за 
политиката на всички държави членки 
следва да предоставят дългосрочната 
сигурност, необходима за частните и 
публичните инвестиции в технологии 
за превозни средства и горива, както и 
в изграждане на инфраструктура.
Поради това държавите членки следва 
да създадат национални рамки за 
политиката, които посочват техните 
цели, задачи, и подкрепящи действия 
за развитието на пазара на 
алтернативни горива, включително 
необходимата инфраструктура, която 
трябва да бъде изградена. Държавите 
членки следва да си сътрудничат с 
другите съседни държави членки на 
регионално или макрорегионално 
равнище, посредством консултация или 
съвместни рамки за политиката, по-
специално когато се изисква 
непрекъснатост на покритието на 
инфраструктурата за алтернативни 
горива през националните граници или 
изграждането на нова инфраструктура в 
близост до националните граници. 
Координирането на тези национални 
рамки за политиката и съгласуваността 
им на равнище ЕС следва да се 
осигурява от Комисията след 
периодичното извършване на оценка.

(6) Разпокъсването на вътрешния пазар 
посредством некоординираното 
въвеждане на пазара на алтернативни 
горива следва да бъде избегнато. 
Поради това, координирани рамки за 
политиката на всички държави членки 
следва да се впишат в двойната цел за 
прекратяване на зависимостта на 
транспорта от нефта и за 
намаляване с 60 % на емисиите на 
парникови газове от транспорта до 
2050 г. Поради това държавите членки 
следва да създадат национални рамки за 
политиката, които посочват техните 
цели по отношение на намаляването 
на потреблението на енергия в 
световен мащаб, по-специално на 
нефт и на неговите производни в 
сектора на транспорта, на 
развитието на електрифициран 
обществен транспорт и на 
алтернативни горива, включително 
необходимата инфраструктура, която 
трябва да бъде изградена. Държавите 
членки следва да си сътрудничат с 
другите съседни държави членки на 
регионално или макрорегионално 
равнище, посредством консултация или 
съвместни рамки за политиката, по-
специално когато се изисква 
непрекъснатост на покритието на 
инфраструктурата за алтернативни 
горива през националните граници или 
изграждането на нова инфраструктура в 
близост до националните граници. 
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Координирането на тези национални 
рамки за политиката и съгласуваността 
им на равнище ЕС следва да се 
осигурява от Комисията след 
периодичното извършване на оценка.

Or. fr

Изменение 22
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разпокъсването на вътрешния пазар 
посредством некоординираното 
въвеждане на пазара на алтернативни 
горива следва да бъде избегнато. 
Поради това, координирани рамки за 
политиката на всички държави членки 
следва да предоставят дългосрочната 
сигурност, необходима за частните и 
публичните инвестиции в технологии за 
превозни средства и горива, както и в 
изграждане на инфраструктура. Поради 
това държавите членки следва да 
създадат национални рамки за 
политиката, които посочват техните 
цели, задачи, и подкрепящи действия за 
развитието на пазара на алтернативни 
горива, включително необходимата 
инфраструктура, която трябва да бъде 
изградена. Държавите членки следва да 
си сътрудничат с другите съседни
държави членки на регионално или 
макрорегионално равнище, посредством 
консултация или съвместни рамки за 
политиката, по-специално когато се 
изисква непрекъснатост на покритието 
на инфраструктурата за алтернативни 
горива през националните граници или 
изграждането на нова инфраструктура в 
близост до националните граници. 
Координирането на тези национални 

(6) Разпокъсването на вътрешния пазар 
посредством некоординираното 
въвеждане на пазара на алтернативни 
горива следва да бъде избегнато. 
Поради това, координирани рамки за 
политиката на всички държави членки 
следва да предоставят дългосрочната 
сигурност, необходима за частните и 
публичните инвестиции в технологии за 
превозни средства и горива, както и в 
изграждане на инфраструктура. Поради 
това държавите членки следва да 
създадат национални рамки за 
политиката, които посочват техните 
цели, задачи, и подкрепящи действия за 
развитието на пазара на алтернативни 
горива, включително необходимата 
инфраструктура, която трябва да бъде 
изградена. Държавите членки следва да 
си сътрудничат с другите съседни 
държави членки на регионално или 
макрорегионално равнище, посредством 
консултация или съвместни рамки за 
политиката, по-специално когато се 
изисква непрекъснатост на покритието 
на инфраструктурата за алтернативни 
горива през националните граници или 
изграждането на нова инфраструктура в 
близост до националните граници. 
Координирането на тези национални 
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рамки за политиката и съгласуваността 
им на равнище ЕС следва да се 
осигурява от Комисията след 
периодичното извършване на оценка.

рамки за политиката и съгласуваността 
им на равнище ЕС следва да се 
осигурява от Комисията след 
периодичното извършване на оценка.
Комисията следва да проучи всички 
средства и източници за насърчаване 
на инфраструктурата за 
алтернативни горива.

Or. en

Изменение 23
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разпокъсването на вътрешния пазар 
посредством некоординираното 
въвеждане на пазара на алтернативни 
горива следва да бъде избегнато. 
Поради това, координирани рамки за 
политиката на всички държави членки 
следва да предоставят дългосрочната 
сигурност, необходима за частните и 
публичните инвестиции в технологии за 
превозни средства и горива, както и в 
изграждане на инфраструктура. Поради 
това държавите членки следва да 
създадат национални рамки за 
политиката, които посочват техните 
цели, задачи, и подкрепящи действия за 
развитието на пазара на алтернативни 
горива, включително необходимата 
инфраструктура, която трябва да бъде 
изградена. Държавите членки следва да 
си сътрудничат с другите съседни 
държави членки на регионално или 
макрорегионално равнище, посредством 
консултация или съвместни рамки за 
политиката, по-специално когато се 
изисква непрекъснатост на покритието 
на инфраструктурата за алтернативни 
горива през националните граници или 

(6) Разпокъсването на вътрешния пазар 
посредством некоординираното 
въвеждане на пазара на алтернативни 
горива следва да бъде избегнато. 
Поради това, координирани рамки за 
политиката на всички държави членки 
следва да предоставят дългосрочната 
сигурност, необходима за частните и 
публичните инвестиции в технологии за 
превозни средства и горива, както и в 
изграждане на инфраструктура. 
Регламентът трябва да предостави 
правилните стимули, а именно чрез 
постигане на сближаване на рамките.
Поради това държавите членки следва 
да създадат национални рамки за 
политиката, които посочват техните 
цели, задачи, и подкрепящи действия за 
развитието на пазара на алтернативни 
горива, включително необходимата 
инфраструктура, която трябва да бъде 
изградена. Държавите членки следва да 
си сътрудничат с другите съседни 
държави членки на регионално или 
макрорегионално равнище, посредством 
консултация или съвместни рамки за 
политиката, по-специално когато се 
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изграждането на нова инфраструктура в 
близост до националните граници. 
Координирането на тези национални 
рамки за политиката и съгласуваността 
им на равнище ЕС следва да се 
осигурява от Комисията след 
периодичното извършване на оценка.

изисква непрекъснатост на покритието 
на инфраструктурата за алтернативни 
горива през националните граници или 
изграждането на нова инфраструктура в 
близост до националните граници. 
Координирането на тези национални 
рамки за политиката и съгласуваността 
им на равнище ЕС следва да се 
осигурява от Комисията след 
периодичното извършване на оценка.

Or. en

Изменение 24
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Само горива, включени в 
националните рамки за политиката 
следва да бъдат допустими за мерки 
на Съюза и национални мерки за 
подпомагане на инфраструктурата за 
алтернативни горива, с цел 
съсредоточаване на обществена 
подкрепа за координирано развитие на 
вътрешния пазар към мобилност в 
целия Съюз за използващите 
алтернативни горива превозни 
средства и плавателни съдове.

заличава се

Or. fr

Изменение 25
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Мерките за подпомагане на 
инфраструктурата за алтернативни 
горива се изпълняват в съответствие с 
правилата за държавна помощ, 
съдържащи се в ДФЕС.

(8) Мерките за подпомагане на 
алтернативните горива и на 
свързаните с тях инфраструктури се 
изпълняват в съответствие с правилата 
за държавна помощ, съдържащи се в 
ДФЕС. Мерки за пряко и непряко 
финансово подпомагане от страна на 
Съюза и на държавите членки не са 
разрешени.

Or. fr

Изменение 26
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Биогоривата са горива, произведени 
от биомаса, както са дефинирани в 
Директива 2009/28/ЕО16. Биогоривата 
понастоящем са най-важният вид 
алтернативни горива, като покриват 
4,4 % от потребностите на транспорта в 
ЕС. Те могат да допринесат за 
значително намаляване на общите 
емисии на CO2, ако се произвеждат 
по устойчив начин и не причиняват 
непряка промяна на земеползването. 
Те могат да осигурят чиста енергия 
за всички видове транспорт. Въпреки 
това, ограничения от страна на
предлагането и съображения, 
свързани с устойчивостта, могат да 
ограничат тяхното използване.

(9) Биогоривата са горива, произведени 
от биомаса. Биогоривата понастоящем 
са най-важният вид алтернативни 
горива, като покриват 4,4 % от 
потребностите на транспорта в ЕС.

Or. nl
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Изменение 27
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Липсата на хармонизирано развитие 
на инфраструктура за алтернативните 
горива в целия Съюз възпрепятства 
развитието на икономии от мащаба на 
страната на предлагането, и мобилност в 
целия ЕС на страната на търсенето. 
Трябва да бъдат изградени нови 
инфраструктурни мрежи, по-специално 
за електроенергията, водорода и 
природния газ (ВПГ и КПГ).

(10) Липсата на хармонизирано развитие 
на инфраструктура за алтернативните 
горива в целия Съюз възпрепятства 
развитието на икономии от мащаба на 
страната на предлагането, и мобилност в 
целия ЕС на страната на търсенето. 
Трябва да бъдат изградени нови 
инфраструктурни мрежи, по-специално 
за електроенергията, водорода и 
природния газ (ВПГ и КПГ). Припомня 
значението на технологичното 
развитие, демонстрационните 
дейности и инфраструктурите, 
особено във връзка с водорода.

Or. en

Изменение 28
Маркус Пипер

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Липсата на хармонизирано развитие 
на инфраструктура за алтернативните 
горива в целия Съюз възпрепятства 
развитието на икономии от мащаба на 
страната на предлагането, и мобилност в 
целия ЕС на страната на търсенето. 
Трябва да бъдат изградени нови 
инфраструктурни мрежи, по-специално 
за електроенергията, водорода и
природния газ (ВПГ и КПГ).

(10) Липсата на хармонизирано развитие 
на инфраструктура за алтернативните 
горива в целия Съюз възпрепятства 
развитието на икономии от мащаба на 
страната на предлагането, и мобилност в 
целия ЕС на страната на търсенето. 
Трябва да бъдат изградени нови 
инфраструктурни мрежи, по-специално 
за електроенергията, водорода,
природния газ (ВПГ и КПГ) и 
втечнения нефтен газ (ВНГ).

Or. de
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Изменение 29
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане 
с достатъчно покритие на зарядни
точки за електрически превозни 
средства, като броят им е най-малко 
два пъти по-голям от този на 
превозните средства, и 10 % от тях 
са публично достъпни, 
съсредоточавайки се по-специално 
върху градските агломерации.
Частните собственици на 
електрически превозни средства 
зависят до голяма степен от достъпа 
до зарядни точки в колективни 
паркинги, като например в жилищни 
блокове, офис сгради и търговски 
обекти. Държавните органи следва да 
създадат регулаторни разпоредби, 
които да подпомагат гражданите 
като осигуряват, че предприемачите 
и управителите на предприятия са 
предоставили подходящата 
инфраструктура с достатъчно 
зарядни точки за електрически 
превозни средства.

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Инсталирането 
на зарядни точки за електрически 
превозни средства попада в сферата на 
националната политика на 
държавите членки. 1

__________________
1 В съответствие с принципа на 
субсидиарност, определен в член 5 от 
ДЕС.
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Изменение 30
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства,
като броят им е най-малко два пъти 
по-голям от този на превозните 
средства, и 10 % от тях са публично 
достъпни, съсредоточавайки се по-
специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства.

(11) Електроенергията от възобновяеми 
източници е чисто гориво и е особено 
привлекателна за използването на 
електрически автомобили и 
електрически двуколесни превозни 
средства в градските агломерации, което 
може да допринесе за подобряване на 
качеството на въздуха и намаляване на 
шума. Държавите членки следва да 
полагат усилия за изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства,
особено тези за колективно 
използване (автомобили за съвместно 
ползване, таксита, микробуси, 
автобуси, трамваи, влакове и т.н.), 
както и велосипеди, скутери и 
мотоциклети с електрическо 
задвижване, и 10 % от тях са публично 
достъпни, съсредоточавайки се по-
специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства.
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Изменение 31
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства,
като броят им е най-малко два пъти 
по-голям от този на превозните 
средства, и 10 % от тях са публично 
достъпни, съсредоточавайки се по-
специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства.

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да положат усилия за
изграждане с достатъчно покритие на 
зарядни точки за електрически превозни 
средства, и част от тях да са публично 
достъпни, като се имат предвид 
географските и социално-
икономическите аспекти и
съсредоточавайки се по-специално 
върху градските агломерации. Частните 
собственици на електрически превозни 
средства зависят до голяма степен от 
достъпа до зарядни точки в колективни 
паркинги, като например в жилищни 
блокове, офис сгради и търговски 
обекти. Държавните органи следва да 
създадат регулаторни разпоредби, които 
да подпомагат гражданите като 
осигуряват, че предприемачите и 
управителите на предприятия са 
предоставили подходящата 
инфраструктура с достатъчно зарядни 
точки за електрически превозни 
средства.

Or. en
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Изменение 32
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства, като 
броят им е най-малко два пъти по-
голям от този на превозните 
средства, и 10 % от тях са публично 
достъпни, съсредоточавайки се по-
специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства.

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства, като 
съответен брой от тях са публично 
достъпни, съсредоточавайки се по-
специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства. 

Or. de

Изменение 33
Маркус Пипер

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства, 
като броят им е най-малко два пъти 
по-голям от този на превозните 
средства, и 10 % от тях са публично 
достъпни, съсредоточавайки се по-
специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства. 

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства —
по една за всеки четири електрически 
превозни средства — и 10 % от тях са 
публично достъпни, съсредоточавайки 
се по-специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства.

Or. de

Изменение 34
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 

(11) Електроенергията от възобновяеми 
източници е чисто гориво и е особено 
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използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 
и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства, 
като броят им е най-малко два пъти 
по-голям от този на превозните 
средства, и 10 % от тях са публично 
достъпни, съсредоточавайки се по-
специално върху градските 
агломерации. Частните собственици на 
електрически превозни средства зависят 
до голяма степен от достъпа до зарядни 
точки в колективни паркинги, като 
например в жилищни блокове, офис 
сгради и търговски обекти. Държавните 
органи следва да създадат регулаторни 
разпоредби, които да подпомагат 
гражданите като осигуряват, че 
предприемачите и управителите на 
предприятия са предоставили 
подходящата инфраструктура с 
достатъчно зарядни точки за 
електрически превозни средства.

привлекателна за използването на 
електрически автомобили и 
електрически двуколесни превозни 
средства в градските агломерации, което 
може да допринесе за подобряване на 
качеството на въздуха и намаляване на 
шума. Държавите членки следва да 
осигурят изграждане с достатъчно 
покритие на зарядни точки за 
електрически превозни средства и 10 % 
от тях са публично достъпни, 
съсредоточавайки се по-специално 
върху градските агломерации. Частните 
собственици на електрически превозни 
средства зависят до голяма степен от 
достъпа до зарядни точки в колективни 
паркинги, като например в жилищни 
блокове, офис сгради и търговски 
обекти. Държавните органи следва да 
създадат регулаторни разпоредби, които 
да подпомагат гражданите като 
осигуряват, че предприемачите и 
управителите на предприятия са 
предоставили подходящата 
инфраструктура с достатъчно зарядни 
точки за електрически превозни 
средства.

Or. en

Изменение 35
Фиона Хол

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Електроенергията е чисто гориво и 
е особено привлекателна за 
използването на електрически 
автомобили и електрически двуколесни 
превозни средства в градските 
агломерации, което може да допринесе 
за подобряване на качеството на въздуха 

(11) Електроенергията е чисто гориво в 
момента на използването и е особено 
привлекателна за използването на 
електрически автомобили и 
електрически двуколесни превозни 
средства в градските агломерации, което 
може да допринесе за подобряване на 
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и намаляване на шума. Държавите 
членки следва да осигурят изграждане с 
достатъчно покритие на зарядни точки 
за електрически превозни средства, като 
броят им е най-малко два пъти по-голям 
от този на превозните средства, и 10 % 
от тях са публично достъпни, 
съсредоточавайки се по-специално 
върху градските агломерации. Частните 
собственици на електрически превозни 
средства зависят до голяма степен от 
достъпа до зарядни точки в колективни 
паркинги, като например в жилищни 
блокове, офис сгради и търговски 
обекти. Държавните органи следва да 
създадат регулаторни разпоредби, които 
да подпомагат гражданите като 
осигуряват, че предприемачите и 
управителите на предприятия са 
предоставили подходящата 
инфраструктура с достатъчно зарядни 
точки за електрически превозни 
средства.

качеството на въздуха и намаляване на 
шума. Държавите членки следва да 
осигурят изграждане с достатъчно 
покритие на зарядни точки за 
електрически превозни средства, като 
броят им е най-малко два пъти по-голям 
от този на превозните средства, и 10 % 
от тях са публично достъпни, 
съсредоточавайки се по-специално 
върху градските агломерации. Частните 
собственици на електрически превозни 
средства зависят до голяма степен от 
достъпа до зарядни точки в колективни 
паркинги, като например в жилищни 
блокове, офис сгради и търговски 
обекти. Държавните органи следва да 
създадат регулаторни разпоредби, които 
да подпомагат гражданите като 
осигуряват, че предприемачите и 
управителите на предприятия са 
предоставили подходящата 
инфраструктура с достатъчно зарядни 
точки за електрически превозни 
средства.

Or. en

Изменение 36
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При развитието на 
инфраструктура за електрически 
превозни средства трябва да бъде 
взето предвид взаимодействието на 
тази инфраструктура с 
електроенергийната система, както 
и електроенергийната политика на 
Съюза. Създаването и 
експлоатацията на зарядни точки за 
електрически превозни средства 
следва да се развие като конкурентен 

заличава се
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пазар с открит достъп за всички 
страни, заинтересовани от 
разгръщането или експлоатацията на 
зарядната инфраструктура.

Or. nl

Изменение 37
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Държавите членки следва да 
осигурят, че е изградена публично 
достъпна инфраструктура за зареждане 
с водород за моторни превозни 
средства, с разстояния между точките за 
зареждане, позволяващи движение на 
водородните превозни средства, 
покриващо националната територия, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации. Това би позволило на 
водородните превозни средства да се 
движат в целия Европейски съюз.

(18) Държавите членки, които изберат 
този подход, следва да полагат усилия 
за изграждане на инфраструктура за 
зареждане с водород за моторни 
превозни средства, с разстояния между 
точките за зареждане, позволяващи 
движение на водородните превозни 
средства на националната територия, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации.

Or. fr

Изменение 38
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Държавите членки следва да 
осигурят, че е изградена публично 
достъпна инфраструктура за зареждане 
с водород за моторни превозни 

(18) Държавите членки, които 
предпочитат използването на 
водород в транспорта, следва да 
гарантират, че е изградена публично 
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средства, с разстояния между точките за 
зареждане, позволяващи движение на 
водородните превозни средства, 
покриващо националната територия, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации. Това би позволило на 
водородните превозни средства да се 
движат в целия Европейски съюз.

достъпна инфраструктура за зареждане 
с водород за моторни превозни 
средства, с разстояния между точките за 
зареждане, позволяващи движение на 
водородните превозни средства, 
покриващо националната територия, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации. Това би улеснило 
движението на водородните превозни 
средства в целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 39
Фиона Хол

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Държавите членки следва да 
осигурят, че е изградена публично 
достъпна инфраструктура за зареждане 
с водород за моторни превозни 
средства, с разстояния между точките за 
зареждане, позволяващи движение на 
водородните превозни средства, 
покриващо националната територия, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации. Това би позволило на 
водородните превозни средства да се 
движат в целия Европейски съюз.

(18) Държавите членки следва да 
гарантират, че с развитието на 
технологията е изградена публично 
достъпна инфраструктура за зареждане 
с водород за моторни превозни 
средства, с разстояния между точките за 
зареждане, позволяващи движение на 
водородните превозни средства, 
покриващо националната територия, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации. Това би позволило на 
водородните превозни средства да се 
движат в целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 40
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
осигурят, че публично достъпната 
инфраструктура за снабдяване с 
газообразен компресиран природен газ 
(КПГ) за моторни превозни средства е 
изградена, с разстояния между точките 
за зареждане, които позволяват 
движение на превозните средства с 
КПГ, покриващо територията на
Съюза, както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации.

(20) Държавите членки, които изберат 
този подход следва да полагат усилия 
за изграждане на публично достъпната 
инфраструктура за снабдяване с 
газообразен компресиран природен газ 
(КПГ) за моторни превозни средства с 
разстояния между точките за зареждане, 
които позволяват движение на 
превозните средства с КПГ в Съюза, 
както и определен брой точки за 
зареждане, разположени в градските 
агломерации.

Or. fr

Изменение 41
Фиона Хол

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С нарастващото многообразие на 
видовете горива за моторни превозни 
средства, което е свързано с 
продължаващия растеж на автомобилна 
мобилност на гражданите навсякъде в 
Съюза, е необходимо на потребителите 
да се осигури ясна и лесна за разбиране 
информация за съвместимостта на 
техните превозни средства с различните 
горива, предлагани на пазара на Съюза 
на транспортни горива, без да се засяга 
Директива 2009/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за изменение на 
Директива 98/70/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
спецификацията на бензина, дизеловото 
гориво и газьола и въвеждане на 

(24) С нарастващото многообразие на 
видовете горива за моторни превозни 
средства, което е свързано с 
продължаващия растеж на автомобилна 
мобилност на гражданите навсякъде в 
Съюза, е необходимо на потребителите 
да се осигури ясна и лесна за разбиране 
информация за съвместимостта на 
техните превозни средства с различните 
горива, предлагани на пазара на Съюза 
на транспортни горива, без да се засяга 
Директива 2009/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за изменение на 
Директива 98/70/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
спецификацията на бензина, дизеловото 
гориво и газьола и въвеждане на 
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механизъм за наблюдение и намаляване 
на емисиите на парникови газове и за 
изменение на Директива 1999/32/ЕО по 
отношение на спецификацията на 
горивото, използвано от плавателни 
съдове по вътрешните водни пътища и 
за отмяна на Директива 93/12/ЕИО21.

механизъм за наблюдение и намаляване 
на емисиите на парникови газове и за 
изменение на Директива 1999/32/ЕО по 
отношение на спецификацията на 
горивото, използвано от плавателни 
съдове по вътрешните водни пътища и 
за отмяна на Директива 93/12/ЕИО. По-
специално следва да се разгледа 
стандартизацията на цветовете, 
използвани за маркучи и дюзи на 
бензиностанциите в целия ЕС.

Or. en

Изменение 42
Вернер Ланген

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се осигури, че адаптирането на 
разпоредбите на настоящата директива 
към развитието на пазара и техническия 
прогрес, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на
Европейския съюз, по отношение на 
портфейла на алтернативните горива, 
характеристиките на инфраструктурата 
и достатъчното покритие, както и на 
стандартите за горивата. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително и на 
експертно равнище.

(25) За да се гарантира адаптирането на 
разпоредбите на настоящата директива 
към развитието на пазара и техническия 
прогрес, Комисията следва да
представи до 31 декември 2018 г. 
преглед на настоящата директива, 
по-специално по отношение на 
портфейла на алтернативните горива, 
характеристиките на инфраструктурата 
и достатъчното покритие, както и на 
стандартите за горивата. От особена 
важност в тази връзка е Комисията да 
проведе подходящите консултации, 
включително на експертно равнище.

Or. de

Изменение 43
Маркус Пипер
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се осигури, че адаптирането на 
разпоредбите на настоящата директива 
към развитието на пазара и техническия 
прогрес, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, по отношение на 
портфейла на алтернативните 
горива, характеристиките на 
инфраструктурата и достатъчното 
покритие, както и на стандартите за 
горивата. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително и на 
експертно равнище. 

(25) За да се гарантира адаптирането на 
разпоредбите на настоящата директива 
към развитието на пазара и техническия 
прогрес, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
характеристиките на инфраструктурата 
и достатъчното покритие, както и на 
стандартите за горивата. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящите консултации, 
включително и на експертно равнище.

Or. de

Изменение 44
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява 
обща рамка от мерки за 
разгръщането в Съюза на 
инфраструктура за алтернативните 
горива с цел да се прекъсне
зависимостта на транспорта от нефта и 
определя минималните изисквания за 
изграждането на инфраструктура за 
алтернативните горива и за общи 
технически спецификации, включващи 
зарядни точки за електрически превозни 

Настоящата директива се вписва в 
двойната цел за прекратяване на
зависимостта на транспорта от нефта и
за намаляване с 60 % на емисиите на 
парникови газове от транспорта до 
2050 г. Тя установява обща рамка за 
мерките, които имат за цел  
улесняване на развитието на 
инфраструктурите за алтернативни 
горива в Съюза и определя общи 
технически спецификации относно 
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средства и точки за зареждане с 
природен газ (ВПГ и КПГ) и с водород.

изграждането на тези 
инфраструктури, включващи зарядни 
точки за електрически превозни 
средства и точки за зареждане с 
природен газ (ВПГ и КПГ) и с водород.

Or. fr

Изменение 45
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „Алтернативни горива“ означава 
горива, които заместват изкопаемите 
нефтени източници при снабдяването с 
енергия на транспорта и имат потенциал 
да допринесат за неговата 
нисковъглеродност. Те включват:

1) „Алтернативни горива“ означава 
горива, които заместват изкопаемите 
нефтени източници при снабдяването с 
енергия на транспорта и имат потенциал 
да допринесат за неговата 
нисковъглеродност. Те включват 
например:

Or. ro

Изменение 46
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „Алтернативни горива“ означава 
горива, които заместват изкопаемите 
нефтени източници при снабдяването с 
енергия на транспорта и имат 
потенциал да допринесат за неговата 
нисковъглеродност. Те включват:

1) „Алтернативни горива“ означава 
горива, които заместват нефта и 
неговите производни като източници 
при снабдяването с енергия на 
транспорта. Те включват:

Or. fr
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Изменение 47
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– електроенергия, – електроенергия от възобновяеми 
източници съгласно посоченото в 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета,

Or. fr

Изменение 48
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– водород, – водород от възобновяеми източници
съгласно посоченото в 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета,

Or. fr

Изменение 49
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– биогорива, както са дефинирани в – биогорива от ново поколение, 
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Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета,

произведени от отпадъци и 
остатъци, съгласно посоченото в 
Директива [XXXX/XX/ЕО] на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 98/70/ЕО 
относно качеството на бензиновите 
и дизеловите горива и за изменение на 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници,

Or. fr

Изменение 50
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– синтетични горива, – парафинови горива,

Or. en

Изменение 51
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– синтетични горива, – синтетични горива, като например 
диметилов етер (ДМЕ),

Or. de

Обосновка

ДМЕ (диметилов етер) е вече въведено на пазара гориво и следва да бъде упоменато 
по-специално.
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Изменение 52
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– природен газ, включително биометан, 
в газообразна форма (компресиран 
природен газ (КПГ) и втечнена форма 
(втечнен природен газ (ВПГ), и

– конвенционален природен газ, 
включително биометан, в газообразна 
форма (компресиран природен газ 
(КПГ) и втечнена форма (втечнен 
природен газ (ВПГ), и

Or. fr

Изменение 53
Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Член 2 – параграф 1 – точка 1 –
тире 5а (ново)
– диметилов етер (ДМЕ)

Or. en

Обосновка

Диметиловият етер следва да се спомене като пример, когато в предложението се 
посочват синтетични горива, тъй като диметиловият етер може да се превърне във 
важно алтернативно гориво за тежкотоварни търговски превозни средства.

Изменение 54
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– втечнен нефтен газ (ВНГ) – диметилов етер (ДМЕ) и
втечнен нефтен газ (ВНГ)

Or. en

Изменение 55
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– втечнен нефтен газ (ВНГ) – втечнен конвенционален нефтен газ 
(ВНГ)

Or. fr

Изменение 56
Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „Зарядна точка“ означава бавна 
зарядна точка или бърза зарядна 
точка или инсталация за физическа 
смяна на акумулатор на електрическо 
превозно средство.

2) „Зарядна точка“ означава специално 
паркомясто с оборудване за 
зареждане на превозни средства едно 
по едно (т.е. основно зареждане и/или 
бързо зареждане и/или безжично 
зареждане).

Or. en

Обосновка

Според предложението на директивата „зарядни точки“ означава специални 
паркоместа с оборудване за основно и бързо зареждане, а не брой на контактите или 
конекторите. Освен това настоящата директива следва да не възпрепятства 
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развитието и въвеждането на други технологии за зареждане, например безжичното 
зареждане, във връзка с което понастоящем международната стандартизация е в 
процес на развитие.

Изменение 57
Иво Белет

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „Зарядна точка“ означава бавна 
зарядна точка или бърза зарядна 
точка или инсталация за физическа 
смяна на акумулатор на електрическо 
превозно средство.

2) „Зарядна точка“ означава специално 
паркомясто с оборудване за 
зареждане на превозни средства едно 
по едно (бавно зареждане, бързо 
зареждане, физическа смяна на 
акумулатор и/или безжично 
зареждане).

Or. en

Изменение 58
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „Зарядна точка“ означава бавна 
зарядна точка или бърза зарядна 
точка или инсталация за физическа 
смяна на акумулатор на електрическо 
превозно средство.

2) „Зарядна точка“ означава специално 
паркомясто с оборудване за 
зареждане на превозни средства едно 
по едно или инсталация за физическа 
смяна на акумулатор на електрическо 
превозно средство (т.е. основно 
зареждане и/или бързо зареждане 
и/или безжично зареждане).

Or. en
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Изменение 59
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „Зарядна точка“ означава бавна 
зарядна точка или бърза зарядна точка 
или инсталация за физическа смяна на 
акумулатор на електрическо превозно 
средство.

2) „Зарядна точка“ означава бавна 
зарядна точка, бърза зарядна точка, 
безжична зарядна точка или 
инсталация за физическа смяна на 
акумулатор на електрическо превозно 
средство.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да не възпрепятства развитието и въвеждането на 
нови технологии за зареждане, като например безжичното зареждане.

Изменение 60
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „Зарядна точка“ означава бавна
зарядна точка или бърза зарядна точка 
или инсталация за физическа смяна на 
акумулатор на електрическо превозно 
средство.

2) „Зарядна точка“ означава 
стандартна зарядна точка или бърза 
зарядна точка или инсталация за 
физическа смяна на акумулатор на 
електрическо превозно средство.

Or. de

Обосновка

При стандартната зарядна точка може също така да се постигне напредък по 
отношение на скоростта. По тази причина тя следва да не се дискриминира.

Изменение 61
Евжен Тошеновски
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „Зарядна точка“ означава бавна 
зарядна точка или бърза зарядна точка 
или инсталация за физическа смяна на 
акумулатор на електрическо превозно 
средство.

2) „Зарядна точка“ означава основна 
зарядна точка или бърза зарядна точка 
или инсталация за физическа смяна на 
акумулатор на електрическо превозно 
средство.

Or. en

Изменение 62
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „Бавна зарядна точка“ означава 
зарядна точка, която дава възможност за 
пряко снабдяване с електроенергия на 
електрическо превозно средство, като 
мощността е по-малка или равна на 
22 kW.

3) „Основна зарядна точка“ означава 
зарядна точка, която дава възможност за 
пряко снабдяване с електроенергия на 
електрическо превозно средство, като 
мощността е по-малка или равна на 
22 kW.

Or. en

Изменение 63
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „Бавна зарядна точка“ означава 
зарядна точка, която дава възможност за 
пряко снабдяване с електроенергия на 
електрическо превозно средство, като 
мощността е по-малка или равна на 

3) „Основна зарядна точка“ означава 
зарядна точка, която дава възможност за 
пряко снабдяване с електроенергия на 
електрическо превозно средство, като 
мощността е по-малка или равна на 
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22 kW. 3,7 kW.

Or. en

Изменение 64
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) „Бърза зарядна точка“ означава 
зарядна точка, която дава възможност за 
пряко снабдяване с електроенергия на 
електрическо превозно средство, като 
мощността е над 22 kW.

4) „Бърза зарядна точка“ означава 
зарядна точка, която дава възможност за 
пряко снабдяване с електроенергия на 
електрическо превозно средство, като 
мощността е над 3,7 kW.

Or. en

Изменение 65
Иво Белет

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „Публично достъпна зарядна точка 
или точка за зареждане“ означава 
зарядна точка или точка за зареждане, 
които предоставят недискриминиращ 
достъп на потребителите

5) „Публично достъпна зарядна точка 
или точка за зареждане“ означава 
зарядна точка или точка за зареждане, 
които предоставят недискриминиращ и 
наличен в целия ЕС достъп на 
потребителите, с широкодостъпна 
платежна система.

Or. en

Изменение 66
Бернд Ланге
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „Публично достъпна зарядна точка 
или точка за зареждане“ означава 
зарядна точка или точка за зареждане, 
които предоставят недискриминиращ 
достъп на потребителите.

5) „Публично достъпна зарядна точка 
или точка за зареждане“ означава 
зарядна точка или точка за зареждане, 
които предоставят недискриминиращ 
достъп на потребителите и чиито 
технически съоръжения са 
оперативно съвместими в целия ЕС.

Or. de

Обосновка

Само оперативно съвместими технически съоръжения в целия ЕС позволяват 
трансгранична мобилност на превозните средства.

Изменение 67
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „Публично достъпна зарядна точка 
или точка за зареждане“ означава 
зарядна точка или точка за зареждане, 
които предоставят недискриминиращ 
достъп на потребителите

5) „Публично достъпна зарядна точка 
или точка за зареждане“ означава 
зарядна точка или точка за зареждане, 
които предоставят недискриминиращ, 
лесен, отворен и наличен в целия ЕС
достъп и широкодостъпна платежна 
система на потребителите.

Or. en

Изменение 68
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6) „Електрическо превозно средство“ е 
превозно средство по смисъла на 
Директива 2007/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
5 септември 2007 г. за създаване на 
рамка за одобрение на моторните 
превозни средства и техните 
ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за такива 
превозни средства[24], с максимална 
проектна скорост по-голяма от 
25 km/h, оборудвано с един или повече 
задвижващи двигател(я), работещ(и) с 
електроенергия, които не са 
постоянно свързани към мрежата, 
както и техните елементи и 
системи за високо напрежение, които 
са галванично свързани с шината за 
високо напрежение на 
електрическото силово предаване.

6) „Електрическо превозно средство“ е 
превозно средство, оборудвано с един 
или повече задвижващи двигател(я), 
работещ(и) с електроенергия. В 
рамките на настоящата директива, 
електрическите превозни средства са 
тези за колективно използване 
(автомобили за съвместно ползване, 
таксита, микробуси, автобуси, 
трамваи, влакове и т.н.), както и 
велосипеди с електрическо 
задвижване, скутери и мотоциклети.

Or. fr

Изменение 69
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. nl

Изменение 70
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – тире 5а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки в подкрепа на търсенето;

Or. en

Изменение 71
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– цели за използването на 
алтернативните горива;

– цели за намаляване на 
потреблението на енергия в световен 
мащаб, особено на нефта и на 
неговите производни в сектора на 
транспорта, намаляване на 
натоварването на пътното движение 
в градовете, използване на 
електрифицирания обществен 
транспорт и на алтернативните 
горива;

Or. fr

Изменение 72
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценка на необходимостта от точки за 
зареждане с ВПГ в пристанища извън 
основната мрежа на ТЕМ-Т, които са 
важни за плавателни съдове, които не 
извършват транспортни операции, 
по-специално риболовни плавателни 
съдове;

– оценка на необходимостта от точки за 
зареждане с ВПГ в пристанища извън 
основната мрежа на ТЕМ-Т;
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Or. en

Изменение 73
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 8 за промяна на 
списъка на елементите, предвиден в 
параграф 1, и информацията, 
посочена в приложение I.

заличава се

Or. de

Изменение 74
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че до 
31 декември 2020 г. е изграден 
минимално необходимият брой
зарядни точки за електрически превозни 
средства, най-малкото броят, даден в 
таблицата в приложение II,

1. В своите национални рамки за 
политиката държавите членки се 
съобразяват с броя зарядни точки за 
електрически превозни средства, даден 
в таблицата в приложение II, които 
следва да бъдат изградени до 
31 декември 2020 г.,

Or. de

Изменение 75
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че до 
31 декември 2020 г. е изграден 
минимално необходимият брой зарядни 
точки за електрически превозни 
средства, най-малкото броят, даден в 
таблицата в приложение II,

1. На всеки две години, държавите 
членки определят минимално 
необходимият брой зарядни точки за 
електрически превозни средства, които 
да бъдат изградени, изчислен съгласно 
съществуващия парк от 
електрически превозни средства и 
прогнозирания растеж за следващите 
години, с цел достигане на броят, 
даден в таблицата в приложение II,
като това трябва да се извърши най-
късно до 31 декември 2020 г.,

Or. en

Изменение 76
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че до 
31 декември 2020 г. е изграден 
минимално необходимият брой зарядни 
точки за електрически превозни 
средства, най-малкото броят, даден в 
таблицата в приложение II,

1. Държавите членки гарантират, че до 
31 декември 2020 г. е изграден 
минимално необходимият брой зарядни 
точки за електрически превозни 
средства, най-малкото броят, даден в 
таблицата в приложение II. Комисията 
осъществява контрол върху годишния 
брой на регистрациите на 
електрически превозни средства в ЕС, 
а към 1.1.2017 г. извършва преглед на 
броя на необходимите зарядни точки.

Or. de

Обосновка

Контролът върху годишния брой на регистрациите на електрически превозни 
средства и прегледът на броя на необходимите зарядни точки е наложителен, за да се 
гарантира точният баланс между електрическите превозни средства и тяхната 
инфраструктура.
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Изменение 77
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че до 
31 декември 2020 г. е изграден 
минимално необходимият брой зарядни 
точки за електрически превозни 
средства, най-малкото броят, даден в 
таблицата в приложение II,

1. Държавите членки полагат усилия 
най-късно до 31 декември 2020 г. да е 
изграден необходимият брой зарядни 
точки за електрически превозни 
средства, включително обществено 
достъпните зарядни точки, където е 
приложим броят, даден в таблицата в 
приложение II,

Or. en

Изменение 78
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че до 
31 декември 2020 г. е изграден
минимално необходимият брой зарядни 
точки за електрически превозни 
средства, най-малкото броят, даден в 
таблицата в приложение II,

1. Държавите членки полагат усилия за 
изграждане на минимално 
необходимият брой зарядни точки за 
електрически превозни средства до 
31 декември 2020 г.,

Or. fr

Изменение 79
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 10 % от зарядните 
точки са публично достъпни.

заличава се

Or. en

Изменение 80
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 10 % от зарядните точки 
са публично достъпни.

2. Средно 10 % от зарядните точки, по-
специално в градските райони с повече 
от 100 000 жители, са публично 
достъпни. Точният брой трябва да се 
определи в зависимост от 
съответната необходимост от 
публична зарядна инфраструктура.

Or. de

Обосновка

Алтернативните горива могат да намерят широка употреба, по-специално в 
градските райони. С цел създаване на подходящи отношения на ползване, 
необходимостта от публична зарядна инфраструктура следва да бъде определяща за 
точния брой зарядни точки.

Изменение 81
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 10 % от зарядните точки са 
публично достъпни.

2. Най-малко 90 % от зарядните точки са 
публично достъпни.
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Or. ro

Изменение 82
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Безжичните зарядни точки за 
електрически превозни средства 
отговарят на техническите 
спецификации, определени в 
приложение III, точка 1.3., не по-
късно от 31 декември 2017 г.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да не възпрепятства развитието и въвеждането на 
нови технологии за зареждане, като например безжичното зареждане.

Изменение 83
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бавните зарядни точки за електрически 
превозни средства отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 1.1., 
не по-късно от 31 декември 2015 г.

Бавните зарядни точки за електрически 
превозни средства отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 1.1., 
не по-късно от 31 декември 2017 г.

Or. de

Изменение 84
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бавните зарядни точки за електрически 
превозни средства отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 1.1., 
не по-късно от 31 декември 2015 г.

Основните зарядни точки за 
електрически превозни средства 
отговарят на техническите 
спецификации, определени в 
приложение III, точка 1.1., не по-късно 
от 31 декември 2015 г.

Or. en

Изменение 85
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бавните зарядни точки за електрически 
превозни средства отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 1.1., 
не по-късно от 31 декември 2015 г.

Бавните зарядни точки за електрически 
превозни средства отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 1.1., 
не по-късно от 31 декември 2017 г.

Or. en

Обосновка

За да се обърне достатъчно внимание на вече планираните инвестиции и на актуалния 
парк на електрически превозни средства, от значение е да се даде достатъчно време 
на производителите да се приспособят към общите технически стандарти, както за 
бавните, така и за бързите зарядни точки.

Изменение 86
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2 – точка 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С оглед на лесното зареждане в 
различните зарядни точки, те следва 
да бъдат оборудвани с комбиниран 
щепсел за променлив/постоянен ток.

Or. de

Обосновка

Комбинираната система за зареждане за електрическите превозни средства 
позволява както стандартно, така и бързо зареждане с входно устройство за пътни 
превозни средства и гарантира лесно зареждане.

Изменение 87
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
оборудването за бавните и бързите 
зарядни точки, както е определено в 
приложение III, точка 1.1 и 
приложение III, точка 1.2 е на 
разположение при справедливи, 
разумни и недискриминиращи условия.

Държавите членки гарантират, че 
оборудването за основните и бързите 
зарядни точки, както е определено в 
приложение III, точка 1.1 и 
приложение III, точка 1.2 е на 
разположение при справедливи, 
разумни и недискриминиращи условия.

Or. en

Изменение 88
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всички публично достъпни зарядни 
точки за електрически превозни 

6. За зареждането в публично 
достъпни зарядни точки за електрически 
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средства се оборудват с интелигентни 
измервателни системи, както са 
дефинирани в член 2, параграф 28 от 
Директива № 2012/27/ЕС и отговарят на 
изискванията, определени в член 9, 
параграф 2 от същата директива.

превозни средства се инсталират
интелигентни и прозрачни
измервателни системи, както са 
дефинирани в член 2, параграф 28 от 
Директива № 2012/27/ЕС и отговарят на 
изискванията, определени в член 9, 
параграф 2 от същата директива.

Or. de

Обосновка

За да се даде възможност за иновации, както и за възможно най-голямо 
удовлетворение на потребителите, в публично достъпните зарядни точки за 
електрически превозни средства са необходими интелигентни и прозрачни 
измервателни системи.

Изменение 89
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всички публично достъпни зарядни 
точки за електрически превозни 
средства се оборудват с интелигентни 
измервателни системи, както са 
дефинирани в член 2, параграф 28 от 
Директива № 2012/27/ЕС и отговарят на 
изискванията, определени в член 9, 
параграф 2 от същата директива.

6. Всички публично достъпни зарядни 
точки за електрически превозни 
средства се оборудват, поотделно или 
заедно, с интелигентни измервателни 
системи, както са дефинирани в член 2, 
параграф 28 от Директива № 2012/27/ЕС 
и отговарят на изискванията, 
определени в член 9, параграф 2 от 
същата директива.

Or. en

Изменение 90
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Точка 1, буква з) от приложение I и 
точка 2, последната алинея от 
приложение I към 
Директива 2009/72/ЕО се прилагат за 
данните за потреблението и за 
измервателната система на зарядната 
точка за електрически превозни 
средства.

7. Точка 1, буква з) от приложение I и 
точка 2, последната алинея от 
приложение I към 
Директива 2009/72/ЕО се прилагат за 
данните за потреблението и за 
измервателната система на зарядната 
точка за електрически превозни 
средства в лични помещения на 
потребители.

Or. en

Обосновка

Обществените зарядни точки може да не изискват подробно фактуриране, ако се 
предлагат като част от услугата за потребителя.

Изменение 91
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки не забраняват на 
потребителите на електрическо 
превозно средство да закупуват 
електроенергия от който и да е 
доставчик на електроенергия, 
независимо от държавата членка, в 
която доставчикът е регистриран. 
Държавите членки осигуряват, че 
потребителите имат правото да 
сключват договори едновременно с 
няколко доставчици на 
електроенергия, така че 
снабдяването с електроенергия на 
дадено електрическо превозно 
средство, да може да се договаря 
отделно.

8. Държавите членки не забраняват на 
потребителите на електрическо 
превозно средство да закупуват 
електроенергия от който и да е 
доставчик на електроенергия, 
независимо от държавата членка, в 
която доставчикът е регистриран.

Or. ro
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Изменение 92
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки не забраняват на 
потребителите на електрическо 
превозно средство да закупуват 
електроенергия от който и да е 
доставчик на електроенергия, 
независимо от държавата членка, в 
която доставчикът е регистриран. 
Държавите членки осигуряват, че 
потребителите имат правото да 
сключват договори едновременно с 
няколко доставчици на електроенергия, 
така че снабдяването с електроенергия 
на дадено електрическо превозно 
средство, да може да се договаря 
отделно.

8. Държавите членки не забраняват на 
потребителите на електрическо 
превозно средство да закупуват 
електроенергия от който и да е 
доставчик на електроенергия, 
независимо от държавата членка, в 
която доставчикът е регистриран. 
Държавите членки осигуряват, че 
потребителите имат правото да 
сключват договори едновременно с 
няколко доставчици на електроенергия, 
така че снабдяването с електроенергия 
на дадено електрическо превозно 
средство, да може да се договаря 
отделно. Държавите членки 
гарантират, че това няма да доведе 
до отделни такси за свързване или до 
изискване за физически отделна 
връзка за електроенергия.

Or. en

Обосновка

За да възникнат нови пазари за електрически превозни средства и за да се окаже 
подкрепа на независимите доставчици на услуги, от значение е да се гарантира, че не 
съществуват регулаторни пречки, които да възпрепятстват отделна доставка на 
електроенергия за електрическите превозни средства.

Изменение 93
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 4 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите членки осигуряват, че 
цените, прилагани в публично 
достъпните зарядни точки, са разумни и 
не включват никакви санкции или 
прекалено високи такси за зареждане
на електрическо превозно средство от
потребител, който няма договорни 
отношения с оператора на зарядната 
точка.

10. Държавите членки гарантират, че 
цените, прилагани в публично 
достъпните зарядни точки, са прозрачни 
и разумни. Отстъпките за 
потребители на електрически 
превозни средства, които имат
договорни отношения с оператора на 
зарядната точка, трябва да бъдат ясно 
обозначени.

Or. de

Обосновка

С цел гарантиране на възможно най-голямо удовлетворение на потребителите, 
информацията за потребителите трябва да бъде ясно видима.

Изменение 94
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 4 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите членки осигуряват, че 
цените, прилагани в публично 
достъпните зарядни точки, са разумни и 
не включват никакви санкции или 
прекалено високи такси за зареждане на 
електрическо превозно средство от 
потребител, който няма договорни 
отношения с оператора на зарядната 
точка.

10. Държавите членки гарантират, че 
цените, прилагани в публично 
достъпните зарядни точки, са разумни и 
не включват никакви санкции или 
прекалено високи такси за зареждане на 
електрическо превозно средство от 
всеки потребител.

Or. ro

Изменение 95
Алехо Видал-Куадрас
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила 
на настоящата директива вече 
съществуват точки за зареждане с 
водород, осигуряват най-късно до 
31 декември 2020 г. наличието на 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, на разстояния, 
които не надвишават 300 km, за да се 
позволи движението на водородни 
превозни средства на цялата национална 
територия.

1. Държавите членки, които 
предпочитат разполагането на 
точките за зареждане с водород в 
техните национални политически 
рамки съгласно определеното в член 3, 
осигуряват най-късно до 31 декември 
2020 г. наличието на достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане,
за предпочитане на разстояния, които 
не надвишават 300 km, за да се улесни 
движението на водородни превозни
средства на цялата национална 
територия.

Or. en

Изменение 96
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 
31 декември 2020 г. наличието на 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, на разстояния, 
които не надвишават 300 km, за да се 
позволи движението на водородни 
превозни средства на цялата национална 
територия.

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 
31 декември 2020 г. наличието на 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, на разстояния, 
които не надвишават 300 km, за да се 
позволи движението на водородни 
превозни средства на цялата национална 
територия, при условие че е възможна 
икономическа експлоатация на 
точките за зареждане.

Or. de
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Изменение 97
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 31 декември 
2020 г. наличието на достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане, 
на разстояния, които не надвишават 
300 km, за да се позволи движението на 
водородни превозни средства на 
цялата национална територия.

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, полагат 
усилия най-късно до 31 декември 
2020 г. да е наличен достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане, 
за да се позволи движението на 
водородни превозни средства, особено в 
затворените транспортни паркове.

Or. fr

Изменение 98
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 
31 декември 2020 г. наличието на 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, на разстояния, 
които не надвишават 300 km, за да се 
позволи движението на водородни 
превозни средства на цялата 
национална територия. 

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 
31 декември 2020 г. наличието на 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, по-специално в 
градските райони, за да се позволи в 
достатъчна степен движението на 
водородни превозни средства.
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Or. de

Обосновка

Алтернативните горива разполагат с голям потенциал за ползване, по-специално в 
градските райони.

Изменение 99
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород,
осигуряват най-късно до 31 декември 
2020 г. наличието на достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане,
на разстояния, които не надвишават 
300 km, за да се позволи движението на 
водородни превозни средства на цялата 
национална територия.

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, полагат 
усилия най-късно до 31 декември 
2020 г. да са налични достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане,
както се изисква, за да се позволи 
движението на водородни превозни 
средства на цялата национална 
територия.

Or. en

Изменение 100
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 31 декември 
2020 г. наличието на достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане, 
на разстояния, които не надвишават 

1. Държавите членки, на чиято 
територия в деня на влизането в сила на 
настоящата директива вече съществуват 
точки за зареждане с водород, 
осигуряват най-късно до 31 декември 
2020 г. наличието на достатъчен брой 
публично достъпни точки за зареждане, 
на разстояния, които не надвишават 
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300 km, за да се позволи движението на 
водородни превозни средства на 
цялата национална територия.

300 km, за да се позволи движението на 
водородни превозни средства на 
континенталната територия.

Or. en

Обосновка

Държавите членки, които включват острови като част от територията си, могат 
да сметнат това изискване за разстояние трудно и излишно за изпълнение; ето защо 
следва да бъде уточнено, че то се отнася за континенталните територии.

Изменение 101
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки си 
сътрудничат, за да гарантират, че 
автобусите и тежкотоварните 
превозни средства, задвижвани с 
водород, с ВПГ или с биогорива от 
ново поколение, могат да се движат 
по пътищата на основната мрежа на 
ТЕМ-Т.

Or. fr

Изменение 102
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки полагат 
усилия, за да са налични публично 
достъпни точки за зареждане с 
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водород, с ВПГ или с биогорива от 
ново поколение, за морския 
транспорт и транспорта по 
вътрешните водни пътища.

Or. fr

Изменение 103
Маркус Пипер

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Снабдяване с втечнен нефтен газ за 

транспорта
1. Държавите членки осигуряват, 
най-късно до 31 декември 2020 г. 
наличността на достатъчен брой 
публично достъпни точки за 
зареждане, на максимално разстояние 
150 km една от друга, за да се позволи 
движението на превозни средства с 
ВНГ на цялата национална 
територия. В държавите, където 
ВНГ вече е утвърден, точките за 
зареждане на магистралите трябва 
да се стремят да предлагат пълно 
зареждане.

Or. de

Изменение 104
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
най-късно до 31 декември 2020 г. във
всички морски пристанища от 
основната мрежа на ТЕМ-Т са налични 
публично достъпни точки за зареждане 
с ВПГ за морския транспорт и 
транспорта по вътрешните водни 
пътища.

1. Държавите членки полагат усилия
във всички морски и вътрешни 
пристанища от основната мрежа на 
ТЕМ-Т да са налични публично 
достъпни точки за зареждане с ВПГ, с 
водород или с биогорива от ново 
поколение, за морския транспорт и 
транспорта по вътрешните водни 
пътища.

Or. fr

Изменение 105
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват, че 
най-късно до 31 декември 2025 г. във 
всички вътрешни пристанища от 
основната мрежа на ТЕМ-Т са 
налични публично достъпни точки за 
зареждане с ВПГ за транспорта по 
вътрешните водни пътища.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Препоръките за точки за зареждане във вътрешните пристанища вече са включени в 
параграф 1 от настоящия член.

Изменение 106
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки си сътрудничат, за 
да осигурят, че тежкотоварните 
превозни средства, задвижвани с ВПГ, 
могат да пътуват по пътищата на 
основната мрежа на ТЕМ-Т. За тази 
цел най-късно до 31 декември 2020 г. се 
създават публично достъпни точки за 
зареждане за ВПГ на разстояния, 
които не надвишават 400 km.

3. Държавите членки си сътрудничат, за 
да осигурят, че тежкотоварните 
превозни средства, задвижвани с ВПГ, с 
водород или с биогорива от ново 
поколение могат да пътуват по 
пътищата на основната мрежа на ТЕМ-
Т.

Or. fr

Изменение 107
Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки си сътрудничат, за 
да осигурят, че тежкотоварните 
превозни средства, задвижвани с ВПГ, 
могат да пътуват по пътищата на 
основната мрежа на ТЕМ-Т. За тази цел 
най-късно до 31 декември 2020 г. се 
създават публично достъпни точки за 
зареждане за ВПГ на разстояния, които 
не надвишават 400 km.

3. Държавите членки си сътрудничат, за 
да осигурят, че тежкотоварните 
превозни средства, задвижвани с ВПГ, 
могат да пътуват по пътищата на 
основната мрежа. За тази цел най-късно 
до 31 декември 2020 г. се създават 
публично достъпни точки за зареждане 
за ВПГ на разстояния, които не 
надвишават 400 km.

Or. en

Изменение 108
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички точки за зареждане за ВПГ за 
морски транспорт и транспорт по 
вътрешни водни пътища отговарят на 
техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 3.1., 
не по-късно от 31 декември 2015 г.

4. Всички точки за зареждане за ВПГ за 
морски транспорт и транспорт по 
вътрешни водни пътища, както и 
необходимите съответни 
съоръжения (например резервоари за 
съхранение, понтони и т.н.) отговарят 
на техническите спецификации, 
определени в приложение III, точка 3.1., 
не по-късно от 31 декември 2015 г.

Or. en

Изменение 109
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки осигуряват, че 
най-късно до 31 декември 2020 г. е 
наличен достатъчен брой публично 
достъпни точки за зареждане, на 
максимално разстояние 150 km една 
от друга, за да се позволи движението 
на превозни средства с КПГ навсякъде в 
Съюза.

6. Държавите членки полагат усилия
най-късно до 31 декември 2020 г. да са 
налични публично достъпни точки за 
зареждане, за да се позволи движението 
на превозни средства с КПГ.

Or. fr

Изменение 110
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки осигуряват, че най- 6. Държавите членки осигуряват, че най-
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късно до 31 декември 2020 г. е наличен 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, на максимално 
разстояние 150 km една от друга, за да 
се позволи движението на превозни 
средства с КПГ навсякъде в Съюза.

късно до 31 декември 2020 г. е наличен 
достатъчен брой публично достъпни 
точки за зареждане, на максимално 
разстояние 150 km една от друга, за да 
се позволи движението на превозни 
средства с КПГ навсякъде в Съюза, при 
условие че е възможна икономическа 
експлоатация на точките за 
зареждане.

Or. de

Изменение 111
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
Директива 2009/30/ЕО държавите 
членки осигуряват, че е на 
разположение подходяща, ясна и проста 
информация за съвместимостта между 
всички горива на пазара и превозните 
средства:

1. Без да се засягат разпоредбите на 
Директива 2009/30/ЕО държавите 
членки осигуряват, че е на 
разположение подходяща, ясна и проста 
информация относно спецификациите 
и за съвместимостта между всички 
горива на пазара и превозните средства:

Or. de

Обосновка

Само ясно разбиране на цялата информация относно алтернативните горива улеснява 
потребителя при неговата преценка и същевременно насърчава приемането на 
електрическите превозни средства.

Изменение 112
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на превозното средство. Това 
изискване се прилага за всички нови 
превозни средства, продавани на 
територията на държавите членки, 
считано от [датата на транспониране на 
настоящата директива], и за всички 
други превозни средства, регистрирани 
на територията на държавите членки от 
датата на първия технически преглед на 
превозното средство, който е след 
[датата на транспониране на настоящата 
директива].

в) на превозното средство. Това 
изискване се прилага за всички нови 
превозни средства, продавани на 
територията на държавите членки, 
считано от [две години след датата на 
транспониране на настоящата 
директива], и за всички други превозни 
средства, регистрирани на територията 
на държавите членки от датата на 
първия технически преглед на 
превозното средство, който е след [две 
години след датата на транспониране на 
настоящата директива].

Or. de

Изменение 113
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на превозното средство. Това 
изискване се прилага за всички нови 
превозни средства, продавани на 
територията на държавите членки, 
считано от [датата на транспониране на 
настоящата директива], и за всички 
други превозни средства, регистрирани 
на територията на държавите членки от 
датата на първия технически преглед на 
превозното средство, който е след 
[датата на транспониране на настоящата 
директива]. 

в) на превозното средство. Това 
изискване се прилага за всички нови 
превозни средства, продавани на 
територията на държавите членки, 
считано от [датата на транспониране на 
настоящата директива], и за всички 
други превозни средства, регистрирани 
на територията на държавите членки от 
датата на следващия технически 
преглед на превозното средство, който е 
след [датата на транспониране на 
настоящата директива].

Or. de

Изменение 114
Фиона Хол
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. След транспонирането на 
настоящата директива и без да се 
засяга съответното законодателство 
на ЕС, Комисията внася 
предложение, в което се изисква 
доставчиците на гориво да 
стандартизират цветовете, 
използвани за маркучи и дюзи за 
доставяне на горива на всички 
бензиностанции на територията на 
целия ЕС.

Or. en

Обосновка

Приемането на общи цветове при доставките на гориво в целия ЕС ще подобри 
осведомеността на потребителите и разпознаването на наличните видове горива.

Изменение 115
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме 
изпълнителни актове, които 
определят специфичното място на 
информацията за съвместимост 
върху превозното средство и 
графичното ѝ представяне, за да се 
осигури нейното хармонизиране в 
целия Съюз. Когато схеми EN, които 
включват стандарти за етикетиране на 
горивата, не съществуват или не са 
подходящи за постигане на целите на 
директивата, Комисията може да приеме 
изпълнителни актове, определящи 

4. Когато схеми EN, които включват 
стандарти за етикетиране на горивата, 
не съществуват или не са подходящи за 
постигане на целите на директивата, 
Комисията може да приеме 
изпълнителни актове, определящи 
параметрите на етикетирането на 
горивата, за горива, въведени на пазара 
на Съюза, и постигащи ниво от 1 % от 
общия обем на продажбите в повече от 
една държава членка, според оценката 
на Комисията.
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параметрите на етикетирането на
горивата, за горива, въведени на пазара 
на Съюза, и постигащи ниво от 1 % от 
общия обем на продажбите в повече от 
една държава членка, според оценката 
на Комисията.

Or. de

Изменение 116
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на условията, предвидени в 
настоящия член.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове не се предоставя на Комисията.

Or. nl

Изменение 117
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 3, 4, 5 и 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

2. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 3, 4, 5 и 6, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от [да се въведе 
дата на влизане в сила на 
настоящата директива от 
Службата за публикации на 
Европейския съюз]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегираните 
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правомощия се продължават с 
мълчаливо съгласие за периоди със 
същата продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не се противопоставят на 
такова продължаване, не по-късно от 
три месеца преди края на всеки 
период, считано от влизането в сила 
на настоящата директива.

Or. ro

Изменение 118
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 3, 4, 5 и 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове не се предоставя на Комисията.

Or. nl

Изменение 119
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 3, 4, 5 и 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

2. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 4, 5 и 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

Or. de
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Изменение 120
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 3, 4, 5 и 6, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощието, 
посочено в него. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 4, 5 и 6, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощието, 
посочено в него. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. de

Изменение 121
Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 3, 4, 5 и 6 влиза в сила, само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета, 
или ако преди изтичането на този срок 
както Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражение. Този срок 
се удължава с три месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 4, 5 и 6 влиза в сила, само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета, 
или ако преди изтичането на този срок 
както Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражение. Този срок 
се удължава с три месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.
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Or. de

Изменение 122
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторната рамка се състои от мерки 
в подкрепа на изграждането на 
инфраструктура за алтернативни горива, 
такива като разрешителни за 
строителство, разрешителни за 
изграждане на паркоместа, 
сертифициране за екологичните 
показатели на предприятията, концесии 
на станциите за зареждане с гориво.

Регулаторната рамка се състои от мерки 
в подкрепа на изграждането на 
инфраструктура за алтернативни горива, 
такива като разрешителни за 
строителство, разрешителни за 
изграждане на паркоместа, 
сертифициране за екологичните 
показатели на предприятията, концесии 
на станциите за зареждане с гориво. За 
да се гарантира, че искането за 
предвиден доставчик на 
алтернативни горива е получило 
разрешение в срок от три месеца от 
подаване на искането, в 
регулаторната рамка следва да бъдат 
включени подробности относно 
техниката, която се прилага и 
административните процедури, 
персонала, методологията и 
законодателството, за да се избегнат 
закъснения поради бюрокрация или по 
законодателни причини.

Or. en

Изменение 123
Вернер Ланген

Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 2 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Тези мерки съдържат най-малко Тези мерки се основават на следните 
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следните елементи: елементи:

Or. de

Изменение 124
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подкрепа за разгръщането и 
производството

заличава се

Годишен публичен бюджет, 
отпуснат за разгръщането на 
инфраструктурата за алтернативни 
горива, разпределен по горива и видове 
транспорт (автомобилен, 
железопътен, воден и въздушен).
Годишен публичен бюджет, 
отпуснат в подкрепа на 
производствени инсталации за 
алтернативни горива, технологии, 
разпределен по горива и видове 
транспорт.

Or. fr

Обосновка

Икономията на националната рамка не може да наложи публично финансиране от 
държавите членки.

Изменение 125
Вернер Ланген

Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 5 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- националните цели за 2020 г. за
разгръщането на алтернативните горива 
в различните видове транспорт 
(автомобилен, железопътен, воден и 
въздушен) и за съответната 
инфраструктура;

— националните стойности за 2020 г., 
които следва да имат за цел
разгръщането на алтернативните горива 
в различните видове транспорт 
(автомобилен, железопътен, воден и 
въздушен) и съответната 
инфраструктура;

Or. de

Изменение 126
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 5 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- националните цели за 2020 г. за
разгръщането на алтернативните горива 
в различните видове транспорт 
(автомобилен, железопътен, воден и 
въздушен) и за съответната 
инфраструктура;

— националните цели за 2020 г.
относно намаляването в световен 
мащаб на потреблението на енергия, 
на нефт и неговите производни в 
сектора на транспорта, 
намаляването на натоварването на 
пътното движение в градовете, 
използването на електрифициран 
обществен транспорт и разгръщането 
на алтернативните горива в различните 
видове транспорт (автомобилен, 
железопътен, воден и въздушен) и за 
съответната инфраструктура;

Or. fr

Изменение 127
Вернер Ланген

Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – точка 5 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– национални цели, установени за 
всяка година, за разгръщането на 
алтернативните горива в различните 
видове транспорт и за съответната 
инфраструктура, с оглед постигане 
на националните цели за 2020 г.

заличава се

Or. de

Изменение 128
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 129
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Приложение 2 – заглавие на таблица 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимален брой зарядни точки за 
електрически превозни средства във 
всяка държава членка

Примерен брой зарядни точки за 
електрически превозни средства във 
всяка държава членка

Or. en

Изменение 130
Алехо Видал-Куадрас
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Предложение за директива
Приложение 2 – заглавие на таблица 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимален брой зарядни точки за 
електрически превозни средства във 
всяка държава членка

Примерен брой зарядни точки за 
електрически превозни средства във 
всяка държава членка

Or. en

Изменение 131
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Приложение 2 – трета колона от таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на публично достъпни зарядни 
точки (в хиляди)

Брой на публично достъпни зарядни 
точки (в хиляди)

21 187
7 62
13 116
5 47
150 1353
1 11
2 20
13 115
82 742
97 872
125 1130
2 18
2 15
4 37
1 13
7 61
1 9
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32 289
12 104
46 414
12 111
10 91
3 23
4 32
7 64
14 131
122 1099
4 34

Or. ro

Изменение 132
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – точка 1.1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. Бавни електрически зарядни точки 
за моторни превозни средства

1.1. Основни електрически зарядни 
точки за моторни превозни средства

Or. en

Изменение 133
Алайош Месарош

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бавните зарядни точки за променлив 
ток (AC) за електрически превозни 
средства, се оборудват, за целите на 
оперативната съвместимост, с 
конектори тип 2, както са описани в 

Основните зарядни точки за променлив 
ток (AC) за електрически превозни 
средства, се оборудват, за целите на 
оперативната съвместимост, с 
контакти тип 2, както са описани в 
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стандарт EN62196-2:2012. стандарт EN62196-2:2012 и 
съответните актуализации.

Or. en

Изменение 134
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бавните зарядни точки за променлив 
ток (AC) за електрически превозни 
средства, се оборудват, за целите на 
оперативната съвместимост, с 
конектори тип 2, както са описани в 
стандарт EN62196-2:2012.

Основните зарядни точки за променлив 
ток (AC) за електрически превозни 
средства, се оборудват, за целите на 
оперативната съвместимост, с 
конектори тип 2, както са описани в 
стандарт EN62196-2:2012.

Or. en

Изменение 135
Фиона Хол

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – подточка 1.1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бавните зарядни точки за променлив 
ток (АC) за електрически превозни 
средства се оборудват — за целите на 
оперативната съвместимост — с 
основни средства за безжичен пренос 
на енергия, както са описани в IEC/TS 
61980-3, който ще се приеме през 
2014 г.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да не възпрепятства развитието и въвеждането на 
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нови технологии за зареждане, като например безжичното зареждане.

Изменение 136
Алайош Месарош

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – подточка 1.2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Бързи електрически зарядни точки 
за моторни превозни средства

1.2. Бързи електрически зарядни точки 
за моторни превозни средства над 
22 kW

Or. en

Изменение 137
Алайош Месарош

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Бързите зарядни точки за променлив 
ток (AC) за електрически превозни 
средства, се оборудват, за целите на 
оперативната съвместимост, с 
конектори тип 2, както са описани в 
стандарт EN62196-2:2012.

Бързите зарядни точки за променлив ток 
(AC) за превозни средства, се 
оборудват, за целите на оперативната 
съвместимост, с кабели, свързани с 
конектор тип 2, както са описани в 
стандарт EN62196-2:2012 и 
съответните актуализации.
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Изменение 138
Фиона Хол

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – точка 1.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Бързите зарядните точки за постоянен 
ток (DC) за електрически превозни 
средства, се оборудват, за целите на 
оперативната съвместимост, с 
конектори тип „Combo 2“, както са 
описани в съответния стандарт EN, 
който ще се приеме през 2014 г.

Бързите зарядните точки за постоянен 
ток (DC) за електрически превозни 
средства, се оборудват, за целите на 
оперативната съвместимост, с 
многостандартни конектори, които 
предоставят както връзка тип 
„CHAdeMO“, така и „Combo 2“, както 
са описани в съответния стандарт EN, 
който ще се приеме през 2014 г.

Or. en

Обосновка

От значение е бъдещите стандарти да са технологично неутрални и да са 
съвместими с развитието на пазара, т.е. да са в съответствие с електрическите 
превозни средства, които са произведени и които се използват в ЕС.

Изменение 139
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 3 – точка 3.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Точките за зареждане с ВПГ за 
плавателни съдове отговарят на 
съответните стандарти EN, които ще се 
приемат до 2014 г.

Точките за зареждане с ВПГ за 
плавателни съдове отговарят на 
съответните стандарти EN, които ще се 
приемат във връзка със съответните 
регламенти и стандарти относно 
IMO и ISO до 2014 г. Държавите 
членки трябва възможно най-скоро да 
координират съвместната подкрепа 
на развитието на тези IMO и ISO 
стандарти.
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