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Ændringsforslag 16
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas 
og flydende gas (LPG) udpeget som de 
vigtigste alternative brændstoffer, der på 
lang sigt vil kunne erstatte olie og bidrage 
til dekarbonisering.

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas 
og flydende gas (LPG) udpeget som de 
vigtigste alternative brændstoffer, der vil 
kunne erstatte olie. Dekarbonisering inden 
for transportsektoren kræver imidlertid 
yderligere foranstaltninger og strategier, 
der er langt mere vidtgående end blot 
fremme af alternative brændstoffer, og 
som omfatter en samlet nedgang i 
energiforbruget samt indførelse af 
hensigtsmæssige CO2-
emissionsstandarder for køretøjer inden 
for alle transportformer sammen med 
energieffektivitetsstandarder for alle 
fremdriftsmidler, udvikling af offentlig, 
kollektiv eller miljøvenlig transport eller 
en stringent anvendelse af "brugeren
betaler"- og "forureneren betaler"-
principperne.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Markus Pieper

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas 

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas 
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og flydende gas (LPG) udpeget som de 
vigtigste alternative brændstoffer, der på 
lang sigt vil kunne erstatte olie og bidrage 
til dekarbonisering.

og flydende gas (LPG) samt autogas 
(LPG) udpeget som de vigtigste alternative 
brændstoffer, der på lang sigt vil kunne 
erstatte olie og bidrage til dekarbonisering.

Or. de

Ændringsforslag 18
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas 
og flydende gas (LPG) udpeget som de 
vigtigste alternative brændstoffer, der på 
lang sigt vil kunne erstatte olie og bidrage 
til dekarbonisering.

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer,
paraffinholdige brændstoffer, naturgas og 
flydende gas (LPG) udpeget som de 
vigtigste alternative brændstoffer, der på 
lang sigt vil kunne erstatte olie og bidrage 
til dekarbonisering.

Or. en

Ændringsforslag 19
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas 
og flydende gas (LPG) udpeget som de 
vigtigste alternative brændstoffer, der på 
lang sigt vil kunne erstatte olie og bidrage 
til dekarbonisering.

(4) Efter høring af interessenter, nationale 
eksperter og anden fagkundskab13 blev 
elektricitet, brint, biobrændstoffer, naturgas
(eventuelt skifergas) og flydende gas
(LPG) udpeget som de vigtigste alternative 
brændstoffer, der på lang sigt vil kunne 
erstatte olie og bidrage til dekarbonisering.

Or. nl
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Ændringsforslag 20
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I CARS 21-højniveaugruppens rapport 
af 6. juni 2012  konstateres det, at 
manglen på en harmoniseret 
infrastruktur for alternative brændstoffer 
i Unionen hæmmer 
markedsintroduktionen af køretøjer, der 
bruger alternative brændstoffer, og 
udskyder deres miljømæssige fordele. 
Kommissionens meddelelse "CARS 2020: 
Handlingsplan for en konkurrencedygtig 
og bæredygtig bilindustri i Europa" tager 
de vigtigste anbefalinger i CARS 21-
ekspertgruppens rapport op og 
fremlægger på denne baggrund en 
handlingsplan. Dette direktiv om en 
infrastruktur for alternative brændstoffer 
er en af de centrale foranstaltninger, som 
Kommissionen har varslet.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 21
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En fragmentering af det indre marked 
på grund af ukoordineret markedsføring af 
alternative brændstoffer bør undgås.
Derfor bør der ved hjælp af koordinerede 
politikrammer for alle medlemsstater
skabes den langvarige sikkerhed, der er 

(6) En fragmentering af det indre marked 
på grund af ukoordineret markedsføring af 
alternative brændstoffer bør undgås. 
Koordinerede politikrammer for alle 
medlemsstater tjener det dobbelte formål 
at bringe olieafhængigheden inden for 
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nødvendig for private og offentlige 
investeringer i bil- og brændstofteknologi 
og opbygning af infrastrukturen. 
Medlemsstaterne bør derfor etablere 
nationale politiske rammer indeholdende 
deres mål og støtteforanstaltninger for 
udviklingen af markedet for alternative 
brændstoffer, herunder den nødvendige 
opbygning af infrastrukturen. 
Medlemsstaterne bør via høringer eller 
etablering af fælles politiske rammer 
samarbejde med de omkringliggende 
medlemsstater på regionalt og 
makroregionalt niveau - specielt i tilfælde, 
hvor der enten er behov for, at 
infrastrukturen for alternative brændstoffer 
dækker på tværs af de nationale grænser, 
eller at der etableres ny infrastruktur tæt på 
nationale grænser. Kommissionen bør sikre 
koordinering af disse nationale 
politikrammer og deres sammenhæng på 
EU-plan og sørge for regelmæssig 
evaluering heraf.

transportsektoren til ophør og opnå en 
reduktion på 60 % i 
drivhusgasemissionerne inden 2050. 
Medlemsstaterne bør derfor etablere 
nationale politiske rammer indeholdende 
deres mål for en samlet reduktion i 
energiforbruget, navnlig forbruget af olie
og derivater heraf inden for
transportsektoren, samt etableringen af 
eldrevne offentlige transporttjenester og
udviklingen af alternative brændstoffer, 
herunder den nødvendige opbygning af 
infrastrukturen. Medlemsstaterne bør via 
høringer eller etablering af fælles politiske 
rammer samarbejde med de 
omkringliggende medlemsstater på 
regionalt og makroregionalt niveau -
specielt i tilfælde, hvor der enten er behov 
for, at infrastrukturen for alternative 
brændstoffer dækker på tværs af de 
nationale grænser, eller at der etableres ny 
infrastruktur tæt på nationale grænser. 
Kommissionen bør sikre koordinering af 
disse nationale politikrammer og deres 
sammenhæng på EU-plan og sørge for 
regelmæssig evaluering heraf.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En fragmentering af det indre marked 
på grund af ukoordineret markedsføring af 
alternative brændstoffer bør undgås. Derfor 
bør der ved hjælp af koordinerede 
politikrammer for alle medlemsstater 
skabes den langvarige sikkerhed, der er 
nødvendig for private og offentlige 
investeringer i bil- og brændstofteknologi 
og opbygning af infrastrukturen. 

(6) En fragmentering af det indre marked 
på grund af ukoordineret markedsføring af 
alternative brændstoffer bør undgås. Derfor 
bør der ved hjælp af koordinerede 
politikrammer for alle medlemsstater 
skabes den langvarige sikkerhed, der er 
nødvendig for private og offentlige 
investeringer i bil- og brændstofteknologi 
og opbygning af infrastrukturen. 
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Medlemsstaterne bør via høringer eller 
etablering af fælles politiske rammer 
samarbejde med de omkringliggende 
medlemsstater på regionalt og 
makroregionalt niveau - specielt i tilfælde, 
hvor der enten er behov for, at 
infrastrukturen for alternative brændstoffer 
dækker på tværs af de nationale grænser, 
eller at der etableres ny infrastruktur tæt på 
nationale grænser. Kommissionen bør sikre 
koordinering af disse nationale 
politikrammer og deres sammenhæng på 
EU-plan og sørge for regelmæssig 
evaluering heraf.

Medlemsstaterne bør via høringer eller 
etablering af fælles politiske rammer 
samarbejde med de omkringliggende 
medlemsstater på regionalt og 
makroregionalt niveau - specielt i tilfælde, 
hvor der enten er behov for, at 
infrastrukturen for alternative brændstoffer 
dækker på tværs af de nationale grænser, 
eller at der etableres ny infrastruktur tæt på 
nationale grænser. Kommissionen bør sikre 
koordinering af disse nationale 
politikrammer og deres sammenhæng på 
EU-plan og sørge for regelmæssig 
evaluering heraf. Kommissionen bør 
undersøge alle metoder og muligheder for 
at fremme infrastrukturen for alternative 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 23
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En fragmentering af det indre marked 
på grund af ukoordineret markedsføring af 
alternative brændstoffer bør undgås. Derfor 
bør der ved hjælp af koordinerede 
politikrammer for alle medlemsstater 
skabes den langvarige sikkerhed, der er 
nødvendig for private og offentlige 
investeringer i bil- og brændstofteknologi 
og opbygning af infrastrukturen. 
Medlemsstaterne bør via høringer eller 
etablering af fælles politiske rammer 
samarbejde med de omkringliggende 
medlemsstater på regionalt og 
makroregionalt niveau - specielt i tilfælde, 
hvor der enten er behov for, at 
infrastrukturen for alternative brændstoffer 
dækker på tværs af de nationale grænser, 
eller at der etableres ny infrastruktur tæt på 

(6) En fragmentering af det indre marked 
på grund af ukoordineret markedsføring af 
alternative brændstoffer bør undgås. Derfor 
bør der ved hjælp af koordinerede 
politikrammer for alle medlemsstater 
skabes den langvarige sikkerhed, der er 
nødvendig for private og offentlige 
investeringer i bil- og brændstofteknologi 
og opbygning af infrastrukturen.
Forordningen skal indeholde de rette 
incitamenter, bl.a. ved at søge at skabe 
konvergens mellem rammerne.
Medlemsstaterne bør via høringer eller 
etablering af fælles politiske rammer 
samarbejde med de omkringliggende 
medlemsstater på regionalt og 
makroregionalt niveau - specielt i tilfælde, 
hvor der enten er behov for, at 
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nationale grænser. Kommissionen bør sikre 
koordinering af disse nationale 
politikrammer og deres sammenhæng på 
EU-plan og sørge for regelmæssig 
evaluering heraf.

infrastrukturen for alternative brændstoffer 
dækker på tværs af de nationale grænser, 
eller at der etableres ny infrastruktur tæt på 
nationale grænser. Kommissionen bør sikre 
koordinering af disse nationale 
politikrammer og deres sammenhæng på 
EU-plan og sørge for regelmæssig 
evaluering heraf.

Or. en

Ændringsforslag 24
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kun brændstoffer, der er omfattet af 
de nationale politikrammer, bør kunne 
komme i betragtning til EU-
støtteforanstaltninger eller nationale 
støtteforanstaltninger for infrastrukturer 
for alternative brændstoffer, således at 
den offentlige støtte målrettes mod en 
koordineret udvikling af det indre 
marked, hvor alternative brændstoffer 
driver køretøjer og skibe, som kan færdes 
i hele Unionen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 25
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Støtteforanstaltninger for (8) Støtteforanstaltninger for 
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infrastrukturen for alternative brændstoffer 
skal gennemføres i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne i TEUF.

infrastrukturen for alternative brændstoffer 
skal gennemføres i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne i TEUF. Direkte eller 
indirekte finansiering fra EU eller 
medlemsstaterne er ikke tilladt.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Biobrændstoffer fremstilles af biomasse
som defineret i direktiv 2009/28/EF16. 
Biobrændstoffer er for tiden det vigtigste af 
de alternative brændstoffer og står for 
4,4 % af EU's transport. De kan bidrage til 
en væsentlig reduktion af de samlede 
CO2-emissioner, hvis de fremstilles 
bæredygtigt og ikke medfører indirekte 
ændringer i arealanvendelsen. De vil 
kunne forsyne alle transportformer med 
ren energi, dog vil 
forsyningsvanskeligheder og 
bæredygtighedshensyn muligvis kunne 
begrænse brugen.

(9) Biobrændstoffer fremstilles af 
biomasse. Biobrændstoffer er for tiden det 
vigtigste af de alternative brændstoffer og 
står for 4,4 % af EU's transport.

Or. nl

Ændringsforslag 27
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Manglen på en ensartet udvikling af 
en infrastruktur for alternative brændstoffer 
i Unionen forhindrer udviklingen af 

(10) Manglen på en ensartet udvikling af 
en infrastruktur for alternative brændstoffer 
i Unionen forhindrer udviklingen af 
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stordriftsfordele på udbudssiden og 
mobilitet i hele Unionen på 
efterspørgselssiden. Der er behov for 
opbygning af nye infrastrukturnet især for 
elektricitet, brint og naturgas (LNG og 
CNG).

stordriftsfordele på udbudssiden og 
mobilitet i hele Unionen på 
efterspørgselssiden. Der er behov for 
opbygning af nye infrastrukturnet især for 
elektricitet, brint og naturgas (LNG og 
CNG). Erindrer om betydningen af 
teknologisk udvikling, demonstration og 
infrastrukturer, navnlig inden for brint.

Or. en

Ændringsforslag 28
Markus Pieper

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Manglen på en ensartet udvikling af 
en infrastruktur for alternative brændstoffer 
i Unionen forhindrer udviklingen af 
stordriftsfordele på udbudssiden og 
mobilitet i hele Unionen på 
efterspørgselssiden. Der er behov for 
opbygning af nye infrastrukturnet især for 
elektricitet, brint og naturgas (LNG og 
CNG).

(10) Manglen på en ensartet udvikling af 
en infrastruktur for alternative brændstoffer 
i Unionen forhindrer udviklingen af 
stordriftsfordele på udbudssiden og 
mobilitet i hele Unionen på 
efterspørgselssiden. Der er behov for 
opbygning af nye infrastrukturnet især for 
elektricitet, brint, naturgas (LNG og CNG)
og autogas (LPG).

Or. de

Ændringsforslag 29
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion.

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion.
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Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles
ladestandere til elektriske køretøjer, dvs. 
mindst dobbelt så mange som antallet af 
køretøjer, og at 10 % af ladestanderne er 
offentligt tilgængelige, særlig i 
byområderne. Private ejere af elektriske 
køretøjer er i høj grad afhængige af, at 
der findes ladestandere på fælles 
parkeringspladser ved f.eks. boligblokke 
og kontor- og forretningsbygninger. De 
offentlige myndigheder bør fastsætte 
bestemmelser, som hjælper borgerne ved 
at sikre, at entreprenører og ledere af 
byggepladser etablerer en passende 
infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 
elektriske ladestandere.

Opstilling af ladestandere til elektriske 
køretøjer hører under medlemsstaternes 
nationale politik1.

__________________
1 I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU.

Or. nl

Ændringsforslag 30
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. mindst dobbelt 
så mange som antallet af køretøjer, og at 
10 % af ladestanderne er offentligt 
tilgængelige, særlig i byområderne. Private 
ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 

(11) Elektricitet produceret med 
vedvarende kilder er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at
sikre, at der i tilstrækkeligt omfang 
opstilles ladestandere til elektriske 
køretøjer, navnlig dem, der anvendes til 
kollektiv transport (delebiler, taxier,
minibusser, busser, sporvogne, tog osv.), 
samt eldrevne cykler, scootere og
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fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 
forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

motorcykler, og at 10 % af ladestanderne 
er offentligt tilgængelige, særlig i 
byområderne. Private ejere af elektriske 
køretøjer er i høj grad afhængige af, at der 
findes ladestandere på fælles 
parkeringspladser ved f.eks. boligblokke 
og kontor- og forretningsbygninger. De 
offentlige myndigheder bør fastsætte 
bestemmelser, som hjælper borgerne ved at 
sikre, at entreprenører og ledere af 
byggepladser etablerer en passende 
infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 
elektriske ladestandere.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. mindst dobbelt 
så mange som antallet af køretøjer, og at 
10 % af ladestanderne er offentligt 
tilgængelige, særlig i byområderne. Private 
ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 
fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 
forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at
sikre, at der i tilstrækkeligt omfang 
opstilles ladestandere til elektriske 
køretøjer, hvoraf en del skal være
offentligt tilgængelige, under hensyntagen 
til geografiske og socioøkonomiske 
aspekter, særlig i byområderne. Private 
ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 
fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 
forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
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tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

Or. en

Ændringsforslag 32
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. mindst dobbelt 
så mange som antallet af køretøjer, og at
10 % af ladestanderne er offentligt 
tilgængelige, særlig i byområderne. Private 
ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 
fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 
forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, og at et passende 
antal er offentligt tilgængelige, særlig i 
byområderne. Private ejere af elektriske 
køretøjer er i høj grad afhængige af, at der 
findes ladestandere på fælles 
parkeringspladser ved f.eks. boligblokke 
og kontor- og forretningsbygninger. De 
offentlige myndigheder bør fastsætte 
bestemmelser, som hjælper borgerne ved at 
sikre, at entreprenører og ledere af 
byggepladser etablerer en passende 
infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 
elektriske ladestandere.

Or. de

Ændringsforslag 33
Markus Pieper

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. mindst dobbelt 
så mange som antallet af køretøjer, og at 
10 % af ladestanderne er offentligt 
tilgængelige, særlig i byområderne. Private 
ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 
fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 
forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. en for hver fire 
elektriske køretøjer, og at 10 % af 
ladestanderne er offentligt tilgængelige, 
særlig i byområderne. Private ejere af 
elektriske køretøjer er i høj grad afhængige 
af, at der findes ladestandere på fælles 
parkeringspladser ved f.eks. boligblokke 
og kontor- og forretningsbygninger. De 
offentlige myndigheder bør fastsætte 
bestemmelser, som hjælper borgerne ved at 
sikre, at entreprenører og ledere af 
byggepladser etablerer en passende 
infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 
elektriske ladestandere.

Or. de

Ændringsforslag 34
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. mindst dobbelt 
så mange som antallet af køretøjer, og at 
10 % af ladestanderne er offentligt 
tilgængelige, særlig i byområderne. Private 

(11) Elektricitet fra vedvarende 
energikilder er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, og at 10 % af 
ladestanderne er offentligt tilgængelige, 
særlig i byområderne. Private ejere af 
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ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 
fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 
forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

elektriske køretøjer er i høj grad afhængige 
af, at der findes ladestandere på fælles 
parkeringspladser ved f.eks. boligblokke 
og kontor- og forretningsbygninger. De 
offentlige myndigheder bør fastsætte 
bestemmelser, som hjælper borgerne ved at 
sikre, at entreprenører og ledere af 
byggepladser etablerer en passende 
infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 
elektriske ladestandere.

Or. en

Ændringsforslag 35
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Elektricitet er et rent brændstof, der 
navnlig er attraktivt til anvendelse i 
elektriske køretøjer på både to og fire hjul i 
byområder, hvilket kan bidrage til 
forbedret luftkvalitet og støjreduktion. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der i 
tilstrækkeligt omfang opstilles ladestandere 
til elektriske køretøjer, dvs. mindst dobbelt 
så mange som antallet af køretøjer, og at 
10 % af ladestanderne er offentligt 
tilgængelige, særlig i byområderne. Private 
ejere af elektriske køretøjer er i høj grad 
afhængige af, at der findes ladestandere på 
fælles parkeringspladser ved f.eks. 
boligblokke og kontor- og 
forretningsbygninger. De offentlige 
myndigheder bør fastsætte bestemmelser, 
som hjælper borgerne ved at sikre, at 
entreprenører og ledere af byggepladser 
etablerer en passende infrastruktur med et 
tilstrækkeligt antal elektriske ladestandere.

(11) Elektricitet er et rent brændstof på 
brugsstedet, der navnlig er attraktivt til 
anvendelse i elektriske køretøjer på både to 
og fire hjul i byområder, hvilket kan 
bidrage til forbedret luftkvalitet og 
støjreduktion. Medlemsstaterne bør sikre, 
at der i tilstrækkeligt omfang opstilles 
ladestandere til elektriske køretøjer, dvs. 
mindst dobbelt så mange som antallet af 
køretøjer, og at 10 % af ladestanderne er 
offentligt tilgængelige, særlig i 
byområderne. Private ejere af elektriske 
køretøjer er i høj grad afhængige af, at der 
findes ladestandere på fælles 
parkeringspladser ved f.eks. boligblokke 
og kontor- og forretningsbygninger. De 
offentlige myndigheder bør fastsætte 
bestemmelser, som hjælper borgerne ved at 
sikre, at entreprenører og ledere af 
byggepladser etablerer en passende 
infrastruktur med et tilstrækkeligt antal 
elektriske ladestandere.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Når der udvikles en infrastruktur for 
elektriske køretøjer skal der tages højde 
for denne infrastrukturs samspil med 
elektricitetssystemet såvel som for 
Unionens politik på elområdet. Etablering 
og drift af ladestanderne til elektriske 
køretøjer bør foregå på et 
konkurrencebaseret marked med åben 
adgang for alle parter, der er interesseret i 
et etablere eller drive 
opladningsinfrastrukturer.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 37
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for brintkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationer for 
motorkøretøjer gør det muligt for 
brintkøretøjer at færdes overalt i landet, 
ligesom der bør etableres et vist antal 
tankstationer i byområderne. Dermed vil 
brintdrevne køretøjer kunne færdes i hele 
Unionen.

(18) Medlemsstater, der vælger denne 
løsning, bør bestræbe sig på at sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for brintkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationer for 
motorkøretøjer gør det muligt for 
brintkøretøjer at færdes overalt i landet, 
ligesom der bør etableres et vist antal 
tankstationer i byområderne.

Or. fr



AM\1002401DA.doc 17/62 PE516.901v03-00

DA

Ændringsforslag 38
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for brintkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationer for 
motorkøretøjer gør det muligt for 
brintkøretøjer at færdes overalt i landet, 
ligesom der bør etableres et vist antal 
tankstationer i byområderne. Dermed vil 
brintdrevne køretøjer kunne færdes i hele 
Unionen.

(18) Medlemsstater, der vælger at 
anvende brint til transport, bør sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for brintkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationer for 
motorkøretøjer gør det muligt for 
brintkøretøjer at færdes overalt i landet, 
ligesom der bør etableres et vist antal 
tankstationer i byområderne. Dermed vil 
brintdrevne køretøjer lettere kunne færdes i 
hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 39
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for brintkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationer for 
motorkøretøjer gør det muligt for 
brintkøretøjer at færdes overalt i landet, 
ligesom der bør etableres et vist antal 
tankstationer i byområderne. Dermed vil 
brintdrevne køretøjer kunne færdes i hele 
Unionen.

(18) Medlemsstaterne bør sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for brintkøretøjer,
efterhånden som teknologien modnes,
hvor afstandene mellem tankstationer for 
motorkøretøjer gør det muligt for 
brintkøretøjer at færdes overalt i landet, 
ligesom der bør etableres et vist antal 
tankstationer i byområderne. Dermed vil 
brintdrevne køretøjer kunne færdes i hele 
Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for forsyning af komprimeret 
naturgas (CNG) til motorkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationerne gør det 
muligt for CNG-drevne køretøjer at færdes 
i hele Unionen, ligesom der bør anlægges 
et vist antal tankstationer i byområderne.

(20) Medlemsstater, der vælger denne 
løsning, bør bestræbe sig på at sørge for 
opbygning af en offentligt tilgængelig 
infrastruktur for forsyning af komprimeret 
naturgas (CNG) til motorkøretøjer, hvor 
afstandene mellem tankstationerne gør det 
muligt for CNG-drevne køretøjer at færdes 
i hele Unionen, ligesom der bør anlægges 
et vist antal tankstationer i byområderne.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Den stadig større spredning i 
brændstoftyper til motorkøretøjer 
sammenholdt med EU-borgernes voksende 
mobilitet gør det nødvendigt at forsyne 
forbrugerne med klar og letforståelig 
information om, hvorvidt deres køretøj kan 
anvende de forskellige brændstoffer, der 
udbydes på markedet, jf. dog Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/30/EF af 23. april 2009 om ændring 
af direktiv 98/70/EF for så vidt angår 
specifikationerne for benzin, diesel og 
gasolie og om indførelse af en mekanisme 
for overvågning og reduktion af 
emissionerne af drivhusgasser og om 

(24) Den stadig større spredning i 
brændstoftyper til motorkøretøjer 
sammenholdt med EU-borgernes voksende 
mobilitet gør det nødvendigt at forsyne 
forbrugerne med klar og letforståelig 
information om, hvorvidt deres køretøj kan 
anvende de forskellige brændstoffer, der 
udbydes på markedet, jf. dog Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/30/EF af 23. april 2009 om ændring 
af direktiv 98/70/EF for så vidt angår 
specifikationerne for benzin, diesel og 
gasolie og om indførelse af en mekanisme 
for overvågning og reduktion af 
emissionerne af drivhusgasser og om 
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ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for 
så vidt angår specifikationerne for 
brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads 
på indre vandveje, og om ophævelse af 
direktiv 93/12/EØF .

ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for 
så vidt angår specifikationerne for 
brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads 
på indre vandveje, og om ophævelse af 
direktiv 93/12/EØF. Man bør navnlig 
overveje standardisering på EU-niveau af 
farverne på de slanger og dyser, der 
bruges til leveringen af brændstoffer på 
tankstationer.

Or. en

Ændringsforslag 42
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre, at bestemmelserne i dette 
direktiv tilpasses markedsudviklingen og 
de tekniske fremskridt, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen for så vidt
angår de alternative brændstoffer, 
infrastrukturens karakteristika og 
tilstrækkelige dækning og 
brændstofstandarderne. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

(25) For at sikre, at bestemmelserne i dette 
direktiv tilpasses markedsudviklingen og 
de tekniske fremskridt, bør Kommissionen 
senest den 31. december 2018 fremlægge 
en revision af dette direktiv, der navnlig
angår listen over de alternative 
brændstoffer, infrastrukturens 
karakteristika og tilstrækkelige dækning og 
brændstofstandarderne. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen i denne 
forbindelse gennemfører relevante 
høringer, herunder på ekspertniveau.

Or. de

Ændringsforslag 43
Markus Pieper

Forslag til direktiv
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre, at bestemmelserne i dette 
direktiv tilpasses markedsudviklingen og 
de tekniske fremskridt, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår de 
alternative brændstoffer, infrastrukturens 
karakteristika og tilstrækkelige dækning og 
brændstofstandarderne. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

(25) For at sikre, at bestemmelserne i dette 
direktiv tilpasses markedsudviklingen og 
de tekniske fremskridt, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår 
infrastrukturens karakteristika og 
tilstrækkelige dækning og 
brændstofstandarderne. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

Or. de

Ændringsforslag 44
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter fælles 
foranstaltninger for etablering af en 
infrastruktur for alternative brændstoffer i 
Unionen med det formål at bryde 
transportsektorens olieafhængighed, og 
fastsætter minimumskrav til opbygningen 
af en infrastruktur for alternative 
brændstoffer og fælles tekniske 
specifikationer, herunder ladestandere til 
elektriske køretøjer og tankstationer til 
naturgas (LNG og CNG) og brint.

Dette direktiv søger at nå både målet om 
at bringe transportsektorens 
olieafhængighed til ophør og at opnå en 
60 % reduktion af 
drivhusgasudledningerne inden for 
transportsektoren i 2050. Det indebærer 
en fælles ramme for foranstaltninger, der 
skal fremme udviklingen af 
infrastrukturer til alternative brændstoffer, 
og det fastsætter fælles tekniske 
specifikationer vedrørende opbygningen af 
infrastrukturer til alternative 
brændstoffer, herunder ladestandere til 
elektriske køretøjer og tankstationer til 
naturgas (LNG og CNG) og brint.

Or. fr
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Ændringsforslag 45
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "Alternative brændstoffer" brændstoffer, 
som erstatter fossile brændstoffer til 
transportenergiforsyningen og potentielt 
bidrager til dens dekarbonisering, og som 
omfatter:

1) "Alternative brændstoffer" brændstoffer, 
som erstatter fossile brændstoffer til 
transportenergiforsyningen og potentielt 
bidrager til dens dekarbonisering, og som
f.eks. omfatter:

Or. ro

Ændringsforslag 46
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "Alternative brændstoffer" brændstoffer, 
som erstatter fossile brændstoffer til 
transportenergiforsyningen og potentielt 
bidrager til dens dekarbonisering, og som 
omfatter:

1) "Alternative brændstoffer" brændstoffer, 
som erstatter olie og derivater heraf til 
transportenergiforsyningen, og som 
omfatter:

Or. fr

Ændringsforslag 47
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– elektricitet – elektricitet fra vedvarende energikilder 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/28/EF

Or. fr

Ændringsforslag 48
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– brint – brint fra vedvarende energikilder som 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/28/EF

Or. fr

Ændringsforslag 49
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– biobrændstoffer som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF

– avancerede biobrændstoffer fremstillet 
af affald og restprodukter som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
[XXXX/XX/EF] om ændring af direktiv 
98/70/EF om kvaliteten af benzin og 
dieselolie og om ændring af direktiv
2009/28/EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder, 
biobrændstoffer som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF
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Or. fr

Ændringsforslag 50
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– syntetiske brændstoffer – paraffinholdige brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 51
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– syntetiske brændstoffer – syntetiske brændstoffer, som f.eks. DME

Or. de

Begrundelse

DME (dimethylether) er et brændstof, der allerede er markedsført, og bør nævnes særskilt.

Ændringsforslag 52
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– naturgas, herunder biometan, i gasform
(komprimeret naturgas – CNG) og 
flydende form (flydende naturgas – LNG) 

– konventionel naturgas, herunder 
biometan, i gasform (komprimeret naturgas 
– CNG) og flydende form (flydende 
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og naturgas – LNG) og

Or. fr

Ændringsforslag 53
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 5 a (nyt)
- dimethylether (DME)

Or. en

Begrundelse

Dimethylether (DME) bør nævnes som et eksempel, hvor forslaget nævner syntetiske 
brændstoffer, eftersom DME kan blive et vigtigt alternativt brændstof til tunge 
erhvervskøretøjer.

Ændringsforslag 54
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– flydende gas (LPG). - dimethylether (DME) og
– flydende gas (LPG).

Or. en

Ændringsforslag 55
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– flydende gas (LPG). – konventionel flydende gas (LPG).

Or. fr

Ændringsforslag 56
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig 
ladestander eller et anlæg, hvor der kan 
foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk
køretøj.

2) "Ladestander" en særlig 
parkeringsplads med udstyr til 
genopladning af et enkelt køretøj ad 
gangen (dvs. grundopladning og/eller 
hurtigopladning og/eller trådløs 
opladning).

Or. en

Begrundelse

I henhold til definitionen i forslaget til direktiv betegner "ladestander" særlige 
parkeringspladser med udstyr til grundopladning og hurtig opladning snarere end antallet af 
stikkontakter eller stik. Desuden bør dette direktiv ikke forhindre udviklingen og indførelsen 
af andre genopladningsteknologier såsom trådløs opladning, for hvilke international 
standardisering er under udarbejdelse.

Ændringsforslag 57
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig 
ladestander eller et anlæg, hvor der kan 

2) "Ladestander" en særlig 
parkeringsplads med udstyr til 
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foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk 
køretøj.

genopladning af et enkelt køretøj ad 
gangen (dvs. grundopladning og/eller 
hurtigopladning, et fysisk batteriskift
og/eller trådløs opladning).

Or. en

Ændringsforslag 58
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig 
ladestander eller et anlæg, hvor der kan 
foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk 
køretøj.

2) "Ladestander" en særlig 
parkeringsplads med udstyr til 
genopladning af et enkelt køretøj ad 
gangen eller et anlæg, hvor der kan 
foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk 
køretøj (dvs. grundopladning og/eller 
hurtigopladning og/eller trådløs 
opladning).

Or. en

Ændringsforslag 59
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig 
ladestander eller et anlæg, hvor der kan 
foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk 
køretøj.

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig 
ladestander, en trådløs ladestander eller et 
anlæg, hvor der kan foretages et fysisk 
batteriskift i et elektrisk køretøj.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke forhindre udviklingen og indførelsen af nye genopladningsteknologier 



AM\1002401DA.doc 27/62 PE516.901v03-00

DA

såsom trådløs opladning.

Ændringsforslag 60
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig 
ladestander eller et anlæg, hvor der kan 
foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk 
køretøj.

2) "Ladestander" en basisladestander eller 
et anlæg, hvor der kan foretages et fysisk 
batteriskift i et elektrisk køretøj.

Or. de

Begrundelse

Der kan også opnås fremskridt med hensyn til hastigheden i forbindelse med 
standardopladning. Derfor må denne form ikke diskrimineres på nogen måde.

Ændringsforslag 61
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Ladestander" en langsom eller hurtig
ladestander eller et anlæg, hvor der kan 
foretages et fysisk batteriskift i et elektrisk 
køretøj.

2) "Ladestander" en ladestander til 
grundopladning eller et anlæg, hvor der 
kan foretages et fysisk batteriskift i et 
elektrisk køretøj.

Or. en

Ændringsforslag 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "Langsom ladestander" en ladestander, 
hvor et elektrisk køretøj kan oplades 
direkte med en effekt på højst 22 kW.

3) "Ladestander til grundopladning" en 
ladestander, hvor et elektrisk køretøj kan 
oplades direkte med en effekt på højst 22 
kW.

Or. en

Ændringsforslag 63
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "Langsom ladestander" en ladestander, 
hvor et elektrisk køretøj kan oplades 
direkte med en effekt på højst 22 kW.

3) "Ladestander til grundopladning" en 
ladestander, hvor et elektrisk køretøj kan 
oplades direkte med en effekt på højst 22 
kW.

Or. en

Ændringsforslag 64
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "Hurtig ladestander" en ladestander,
hvor et elektrisk køretøj kan oplades 
direkte med en effekt på over 22 kW.

4) "Hurtig ladestander" en ladestander, 
hvor et elektrisk køretøj kan oplades 
direkte med en effekt på over 3,7 kW.

Or. en

Ændringsforslag 65
Ivo Belet
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller
tankstation" en ladestander eller tankstation 
med lige adgang for alle brugere.

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller 
tankstation" en ladestander eller tankstation 
med lige og interoperabel adgang for alle 
brugere over hele EU ved hjælp af et bredt
anerkendt betalingssystem.

Or. en

Ændringsforslag 66
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller 
tankstation" en ladestander eller tankstation 
med lige adgang for alle brugere.

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller 
tankstation" en ladestander eller tankstation 
med lige adgang for alle brugere, og hvis 
tekniske udstyr er interoperabelt i hele 
EU.

Or. de

Begrundelse

Det er kun teknisk udstyr, der er interoperabelt i hele EU, som kan muliggøre en 
grænseoverskridende mobilitet for køretøjerne.

Ændringsforslag 67
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller 
tankstation" en ladestander eller tankstation 

5) "Offentligt tilgængelig ladestander eller 
tankstation" en ladestander eller tankstation 
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med lige adgang for alle brugere. med lige, let, åben og EU-dækkende 
interoperabel adgang og et bredt 
anerkendt betalingssystem med adgang
for alle brugere.

Or. en

Ændringsforslag 68
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "Elektrisk køretøj" et køretøj, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/46/EF af 5. september 2007 om 
fastlæggelse af en ramme for godkendelse 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer24, med en konstruktivt bestemt 
største hastighed på over 25 km/h,
udstyret med en eller flere elektriske 
drivmotorer, og som ikke er permanent 
tilsluttet elnettet, samt
højspændingskomponenter og –systemer 
hertil, som er galvanisk forbundet til det 
elektriske fremdriftssystems 
højspændingsbus.

6) "Elektrisk køretøj" et køretøj udstyret 
med en eller flere elektriske drivmotorer. I 
henhold til dette direktiv er eldrevne 
køretøjer, der anvendes til kollektiv 
transport (delebiler, taxier, minibusser, 
busser, sporvogne, tog osv.), samt eldrevne 
cykler, scootere og motorcykler.

Or. fr

Ændringsforslag 69
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår



AM\1002401DA.doc 31/62 PE516.901v03-00

DA

Or. nl

Ændringsforslag 70
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kræve støtteforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 71
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– målsætninger for anvendelse af 
alternative brændstoffer

– målsætninger for en samlet reduktion af 
energiforbruget, navnlig olie og derivater 
heraf, inden for transportsektoren, 
mindre trafiktæthed i byerne og
anvendelse af eldrevne offentlige 
transporttjenester og alternative 
brændstoffer

Or. fr

Ændringsforslag 72
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – led 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en vurdering af behovet for LNG- – en vurdering af behovet for LNG-



PE516.901v03-00 32/62 AM\1002401DA.doc

DA

tankstationer i havne uden for det 
transeuropæiske transportnet, som er 
vigtige for fartøjer, der ikke er involveret i 
transportaktiviteter, navnlig fiskerfartøjer

tankstationer i havne uden for det 
transeuropæiske transportnet

Or. en

Ændringsforslag 73
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 8 med 
henblik på at ændre de i stk. 1 nævnte 
elementer og de oplysninger, der er fastsat 
i bilag I.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 74
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 opstilles det 
minimumsantal ladestandere til elektriske 
køretøjer, der er anført i tabellen i bilag II.

1. Medlemsstaterne tager i deres nationale 
strategirammer udgangspunkt i det antal
ladestandere til elektriske køretøjer, der er 
anført i tabellen i bilag II, og som bør 
tilstræbes at være opført inden den 31.
december 2020.

Or. de
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Ændringsforslag 75
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 opstilles det 
minimumsantal ladestandere til elektriske 
køretøjer, der er anført i tabellen i bilag II.

1. Hvert andet år fastslår medlemsstaterne
det minimumsantal ladestandere til 
elektriske køretøjer, der er beregnet i 
henhold til den eksisterende flåde af 
eldrevne køretøjer og den forudsagte 
vækst i de kommende år med henblik på 
at nå op på det antal, der er anført i 
tabellen i bilag II, senest den 31. december 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 76
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 opstilles det 
minimumsantal ladestandere til elektriske 
køretøjer, der er anført i tabellen i bilag II.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 opstilles det 
minimumsantal ladestandere til elektriske 
køretøjer, der er anført i tabellen i bilag II.
Kommissionen gennemgår de årlige 
indregistreringstal for elektriske køretøjer 
i EU og inden den 1.1.2017 antallet af 
nødvendige ladestandere.

Or. de

Begrundelse

En gennemgang af de årlige indregistreringstal for elektriske køretøjer og antallet af 
påkrævede ladestandere er nødvendig for at sikre, at der er et korrekt forhold mellem antallet 
af elektriske køretøjer og den tilhørende infrastruktur.
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Ændringsforslag 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 opstilles det
minimumsantal ladestandere til elektriske 
køretøjer, der er anført i tabellen i bilag II.

1. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at der senest den 31. december 2020 
opstilles det vejledende antal ladestandere 
til elektriske køretøjer, herunder offentligt 
tilgængelige ladestandere, der er anført i 
tabellen i bilag II, hvor det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 78
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 opstilles det
minimumsantal ladestandere til elektriske 
køretøjer, der er anført i tabellen i bilag 
II.

1. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at der senest den 31. december 2020 
opstilles et minimumsantal ladestandere til 
elektriske køretøjer.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 10 % af ladestanderne skal 
være offentligt tilgængelige.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 80
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 10 % af ladestanderne skal være 
offentligt tilgængelige.

2. Gennemsnitligt 10 % af ladestanderne, 
navnlig i byområder med mere end 
100 000 indbyggere, skal være offentligt 
tilgængelige. Det nøjagtige antal skal 
fastlægges ud fra det pågældende behov 
for en offentlig opladningsinfrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Alternative brændstoffer kan navnlig finde udbredt anvendelse i byområder. For at skabe 
passende anvendelsesforhold bør behovet for offentlig opladningsinfrastruktur være 
bestemmende for det nøjagtige antal ladestandere.

Ændringsforslag 81
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 10 % af ladestanderne skal være 
offentligt tilgængelige.

2. Mindst 90 % af ladestanderne skal være 
offentligt tilgængelige.

Or. ro

Ændringsforslag 82
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Trådløse ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december 
2017 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.3.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke forhindre udviklingen og indførelsen af nye genopladningsteknologier 
såsom trådløs opladning.

Ændringsforslag 83
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langsomme ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december
2015 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.1.

Langsomme ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december
2017 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.1.

Or. de

Ændringsforslag 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langsomme ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december 
2015 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.1.

Ladestandere til grundopladning af
elektriske køretøjer skal senest den 31. 
december 2015 opfylde de tekniske 
specifikationer, der er fastsat i bilag III, 
punkt 1.1.
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Or. en

Ændringsforslag 85
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langsomme ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december
2015 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.1.

Langsomme ladestandere til elektriske 
køretøjer skal senest den 31. december
2017 opfylde de tekniske specifikationer, 
der er fastsat i bilag III, punkt 1.1.

Or. en

Begrundelse

For at tage skyldigt hensyn til allerede planlagte investeringer og den eksisterende flåde af 
eldrevne køretøjer er det vigtigt at give producenterne tid nok til at tilpasse sig en fælles 
teknisk standard for både langsomme og hurtige ladestationer.

Ændringsforslag 86
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Af hensyn til en ukompliceret 
håndtering af opladningen på forskellige 
ladestandere bør ladestanderne være 
forsynet med et kombineret vekselstrøms-
/jævnstrømsstik.

Or. de

Begrundelse

Et kombineret opladningssystem for elektriske køretøjer muliggør både standardopladning og 
hurtig opladning med et køretøjsstik og sikrer en ukompliceret brug af ladestanderen.
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Ændringsforslag 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at det udstyr til
langsomme og hurtige ladestandere, som 
er fastsat i bilag III, punkt 1.1 og 1.2, er 
tilgængeligt på fair, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår.

Medlemsstaterne sikrer, at det udstyr til
ladestandere til grundopladning og 
hurtige ladestandere, som er fastsat i bilag 
III, punkt 1.1 og 1.2, er tilgængeligt på fair, 
rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 88
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Alle offentligt tilgængelige ladestandere 
til elektriske køretøjer udstyres med 
intelligente målersystemer, som er 
defineret i artikel 2, stk. 28, i direktiv 
2012/27/EU, og som opfylder kravene i 
nævnte direktivs artikel 9, stk. 2.

6. Der skal installeres en intelligent og 
gennemsigtig forbrugsmåling til 
opladning ved offentligt tilgængelige 
ladestandere til elektriske køretøjer, som er 
defineret i artikel 2, stk. 28, i direktiv 
2012/27/EU, og som opfylder kravene i 
nævnte direktivs artikel 9, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

For at muliggøre innovation og størst mulig forbrugervenlighed er intelligente og 
gennemsigtige målersystemer nødvendige ved offentligt tilgængelige ladestandere til 
elektriske køretøjer.

Ændringsforslag 89
Fiona Hall
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Alle offentligt tilgængelige ladestandere 
til elektriske køretøjer udstyres med 
intelligente målersystemer, som er 
defineret i artikel 2, stk. 28, i direktiv 
2012/27/EU, og som opfylder kravene i 
nævnte direktivs artikel 9, stk. 2.

6. Alle offentligt tilgængelige ladestandere 
til elektriske køretøjer, enten enkeltvis 
eller samlet, udstyres med intelligente 
målersystemer, som er defineret i artikel 2, 
stk. 28, i direktiv 2012/27/EU, og som 
opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 
9, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 90
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bilag I, punkt 1, litra h), og det sidste 
afsnit af bilag I, punkt 2, til direktiv 
2009/72/EF gælder for forbrugsdata og 
målersystemer for ladestandere til 
elektriske køretøjer.

7. Bilag I, punkt 1, litra h), og det sidste 
afsnit af bilag I, punkt 2, til direktiv 
2009/72/EF gælder for forbrugsdata og 
målersystemer for ladestandere til 
elektriske køretøjer på private forbrugeres 
ejendom.

Or. en

Begrundelse

Offentlige ladestationer kræver muligvis ikke detaljerede faktureringssystemer, hvis de 
tilbydes som en service over for kunderne.

Ændringsforslag 91
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne må ikke forhindre 
brugere af elektriske køretøjer i at købe 
elektricitet fra en hvilken som helst 
elektricitetsleverandør, uanset hvilken 
medlemsstat denne leverandør er 
registreret i. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har ret til at købe elektricitet 
fra flere leverandører samtidigt, således at 
elektricitet til et elektrisk køretøj kan 
købes separat.

8. Medlemsstaterne må ikke forhindre 
brugere af elektriske køretøjer i at købe 
elektricitet fra en hvilken som helst 
elektricitetsleverandør, uanset hvilken 
medlemsstat denne leverandør er 
registreret i.

Or. ro

Ændringsforslag 92
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne må ikke forhindre 
brugere af elektriske køretøjer i at købe 
elektricitet fra en hvilken som helst 
elektricitetsleverandør, uanset hvilken 
medlemsstat denne leverandør er 
registreret i. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har ret til at købe elektricitet 
fra flere leverandører samtidigt, således at 
elektricitet til et elektrisk køretøj kan købes 
separat.

8. Medlemsstaterne må ikke forhindre 
brugere af elektriske køretøjer i at købe 
elektricitet fra en hvilken som helst 
elektricitetsleverandør, uanset hvilken 
medlemsstat denne leverandør er 
registreret i. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har ret til at købe elektricitet 
fra flere leverandører samtidigt, således at 
elektricitet til et elektrisk køretøj kan købes 
separat. Medlemsstaterne sikrer, at 
ovenstående ikke medfører særlige 
tilslutningsafgifter eller krav om en 
separat fysisk tilslutning til elnettet.

Or. en

Begrundelse

For at fremme nye markeder for eldrevne køretøjer og støtte uafhængige tjenesteudbydere er 
det vigtigt at sikre, at ingen reguleringsmæssige hindringer bremser en separat elforsyning til 
eldrevne køretøjer.
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Ændringsforslag 93
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne sikrer, at de priser, 
der opkræves ved de offentligt tilgængelige 
ladestandere, er rimelige og ikke omfatter 
ekstragebyrer eller uoverkommelige 
afgifter for genopladning af elektriske 
køretøjer for brugere, der ikke har indgået 
kontrakt med den pågældende ladestanders 
operatør.

10. Medlemsstaterne sikrer, at de priser, 
der opkræves ved de offentligt tilgængelige 
ladestandere, er gennemsigtige og
rimelige. Prisreduktioner for brugere af 
elektriske køretøjer, der har indgået 
kontrakt med den pågældende ladestanders 
operatør, skal være tydeligt mærkede og 
synlige.

Or. de

Begrundelse

For at sikre den størst mulige forbrugervenlighed skal forbrugeroplysningerne være klare og 
tydeligt synlige.

Ændringsforslag 94
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne sikrer, at de priser, 
der opkræves ved de offentligt tilgængelige
ladestandere, er rimelige og ikke omfatter 
ekstragebyrer eller uoverkommelige 
afgifter for genopladning af elektriske 
køretøjer for brugere.

10. Medlemsstaterne sikrer, at de priser, 
der opkræves ved de offentligt tilgængelige 
ladestandere, er rimelige og ikke omfatter 
ekstragebyrer eller uoverkommelige 
afgifter for genopladning af elektriske 
køretøjer for nogen brugere.

Or. ro
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Ændringsforslag 95
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

1. Medlemsstater, der vælger at etablere
brinttankstationer i henhold til deres 
nationale politiske ramme som defineret i 
artikel 3, sikrer, at et tilstrækkeligt antal 
offentligt tilgængelige tankstationer er til 
rådighed, helst med maksimale afstande på 
300 km, således at brintdrevne køretøjer 
senest den 31. december 2020 kan færdes i 
hele landet.

Or. en

Ændringsforslag 96
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet, 
såfremt en kommerciel drift af 
tankstationerne er mulig.

Or. de

Ændringsforslag 97
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, bestræber sig 
på at sikre, at et tilstrækkeligt antal 
offentligt tilgængelige tankstationer er til 
rådighed, således at brintdrevne køretøjer, 
navnlig i kontrollerede bilparker, senest 
den 31. december 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 98
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed navnlig i 
byområder, således at brintdrevne 
køretøjer senest den 31. december 2020 
kan færdes tilstrækkeligt.

Or. de

Begrundelse

Alternative brændstoffer har et stort anvendelsespotentiale i navnlig byområder.

Ændringsforslag 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, bestræber sig 
på at sikre, at et tilstrækkeligt antal 
offentligt tilgængelige tankstationer er til 
rådighed i henhold til kravene, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

Or. en

Ændringsforslag 100
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele landet.

1. Medlemsstater, hvor der på dagen for 
dette direktivs ikrafttræden allerede 
eksisterer brinttankstationer, sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 300 km, således at 
brintdrevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 kan færdes i hele
fastlandsdelen landet.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, hvis område til dels består af øer, kan have vanskeligt ved at opfylde dette 
afstandskrav og kan finde det overflødigt, og derfor bør det specificeres, at dette vedrører 
fastlandet.

Ændringsforslag 101
Yannick Jadot
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne samarbejder for at 
sikre, at busser og tunge 
erhvervskøretøjer, der bruger brint, GNL 
eller avancerede biobrændsler, kan 
benytte hele det transeuropæiske 
transportnet.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at der stilles offentligt tilgængelige 
tankstationer til brint, LNG og 
avancerede biobrændsler til rådighed for 
søtransport og transport ad indre 
vandveje.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Markus Pieper

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
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Forsyning af flydende gas til transport
1. Medlemsstaterne sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 150 km, således at 
LPG-drevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 vil kunne færdes i hele 
landet. I stater, hvor autogas allerede er 
etableret, skal det tilstræbes at stille en 
fuld forsyning til rådighed på 
motorvejstankstationer.

Or. de

Ændringsforslag 104
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2020 er anlagt offentligt 
tilgængelige LNG-tankstationer til 
søtransport eller transport ad indre 
vandveje i alle søhavne i det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T).

1. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at der er anlagt offentligt 
tilgængelige tankstationer til LNG, brint 
eller avanceret biobrændsel til søtransport 
eller transport ad indre vandveje i alle 
søhavne og havne ved indre vandveje i det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Or. fr

Ændringsforslag 105
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 31. december 2025 er anlagt offentligt 

udgår
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tilgængelige LNG-tankstationer til 
transport ad indre vandveje i alle 
indlandshavne i det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T).

Or. fr

Begrundelse

Henstillingerne vedrørende tankstationer i havne ved indre vandveje er nu indsat i denne 
artikels stk. 1.

Ændringsforslag 106
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne samarbejder for at 
sikre, at tunge erhvervskøretøjer, der 
bruger LNG, kan køre på alle veje på det 
transeuropæiske transportnet. Offentligt 
tilgængelige LNG-tankstationer skal 
derfor etableres med højst 400 kilometers 
afstand senest den 31. december 2020.

3. Medlemsstaterne samarbejder for at 
sikre, at tunge erhvervskøretøjer, der 
bruger LNG, brint eller avancerede 
biobrændsler, kan køre på alle veje på det 
transeuropæiske transportnet.

Or. fr

Ændringsforslag 107
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne samarbejder for at 
sikre, at tunge erhvervskøretøjer, der 
bruger LNG, kan køre på alle veje på det 
transeuropæiske transportnet. Offentligt 
tilgængelige LNG-tankstationer skal derfor 

3. Medlemsstaterne samarbejder for at 
sikre, at tunge erhvervskøretøjer, der 
bruger LNG, kan køre på alle veje på
transportnettet. Offentligt tilgængelige 
LNG-tankstationer skal derfor etableres 
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etableres med højst 400 kilometers afstand 
senest den 31. december 2020.

med højst 400 kilometers afstand senest 
den 31. december 2020.

Or. en

Ændringsforslag 108
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. LNG-tankstationer til søtransport eller 
transport ad indre vandveje skal senest den 
31. december 2015 opfylde de tekniske 
specifikationer, der er fastsat i bilag III, 
punkt 3.1.

4. LNG-tankstationer til søtransport eller 
transport ad indre vandveje samt de 
nødvendige tilknyttede faciliteter (såsom 
lagertanke, pontoner osv.) skal senest den 
31. december 2015 opfylde de tekniske 
specifikationer, der er fastsat i bilag III, 
punkt 3.1.

Or. en

Ændringsforslag 109
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 150 km, således at 
CNG-drevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 vil kunne færdes i hele 
Unionen.

6. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at et tilstrækkeligt antal offentligt 
tilgængelige tankstationer er til rådighed, 
således at CNG-drevne køretøjer senest 
den 31. december 2020 vil kunne færdes.

Or. fr
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Ændringsforslag 110
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 150 km, således at 
CNG-drevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 vil kunne færdes i hele 
Unionen.

6. Medlemsstaterne sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal offentligt tilgængelige 
tankstationer er til rådighed med 
maksimale afstande på 150 km, således at 
CNG-drevne køretøjer senest den 31. 
december 2020 vil kunne færdes i hele 
Unionen, såfremt en kommerciel drift af 
tankstationerne er mulig.

Or. de

Ændringsforslag 111
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører anvendelsen af 
direktiv 2009/30/EF, sikrer 
medlemsstaterne, at relevant, klar og enkel 
information om, hvilke brændstoffer på 
markedet der kan bruges i hvilke køretøjer, 
er tilgængelig:

1. Uden at det berører anvendelsen af 
direktiv 2009/30/EF, sikrer 
medlemsstaterne, at relevant, klar og enkel 
information om specifikationerne og om, 
hvilke brændstoffer på markedet der kan 
bruges i hvilke køretøjer, er tilgængelig:

Or. de

Begrundelse

Kun en klar forståelse af alle informationer om de alternative brændstoffer gør det lettere for 
forbrugerne at foretage en vurdering og fremmer samtidig accepten af elektriske køretøjer.

Ændringsforslag 112
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på køretøjerne. Dette krav gælder for 
alle nye køretøjer, som bliver solgt i 
medlemsstaterne fra den [datoen for dette 
direktivs ikrafttræden] og for alle andre 
køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaterne fra datoen for den første 
tekniske kontrol af køretøjerne efter den
[datoen for dette direktivs ikrafttræden].

c) på køretøjerne. Dette krav gælder for 
alle nye køretøjer, som bliver solgt i 
medlemsstaterne fra den [to år efter datoen
for dette direktivs ikrafttræden] og for alle 
andre køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaterne fra datoen for den første 
tekniske kontrol af køretøjerne efter den [to 
år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. de

Ændringsforslag 113
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på køretøjerne. Dette krav gælder for 
alle nye køretøjer, som bliver solgt i 
medlemsstaterne fra den [datoen for dette 
direktivs ikrafttræden] og for alle andre 
køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaterne fra datoen for den første
tekniske kontrol af køretøjerne efter den 
[datoen for dette direktivs ikrafttræden].

c) på køretøjerne. Dette krav gælder for 
alle nye køretøjer, som bliver solgt i 
medlemsstaterne fra den [datoen for dette 
direktivs ikrafttræden] og for alle andre 
køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaterne fra datoen for den næste
tekniske kontrol af køretøjerne efter den 
[datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. de

Ændringsforslag 114
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter gennemførelsen af dette direktiv 
og med forbehold af den relevante EU-
lovgivning fremlægger Kommissionen et 
forslag om, at brændstofleverandørerne 
skal standardisere farven på de slanger og 
dyser, der bruges til levering af brændstof 
på tankstationer i hele Unionen. 

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af fælles farver til levering af brændstoffer over hele Unionen vil forbedre 
forbrugernes bevidsthed om og forståelse af de forskellige brændstoffer, der er til rådighed.

Ændringsforslag 115
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførselsretsakter, som specificerer, 
hvor ovennævnte oplysninger skal 
placeres på køretøjet, og deres grafiske 
udtryk, så der sikres ensartethed over hele 
Unionen. I tilfælde, hvor der ikke findes 
europæiske standarder for 
brændstofmærkning, eller disse ikke er 
hensigtsmæssige som grundlag for at nå 
direktivets mål, kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
fastsætter parametre for 
brændstofmærkning for brændstoffer, der 
markedsføres i Unionen, og som ifølge 
Kommissionens vurdering udgør 1 % af 
det samlede salg i mere end en 
medlemsstat.

4. I tilfælde, hvor der ikke findes 
europæiske standarder for 
brændstofmærkning, eller disse ikke er 
hensigtsmæssige som grundlag for at nå 
direktivets mål, kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
fastsætter parametre for 
brændstofmærkning for brændstoffer, der 
markedsføres i Unionen, og som ifølge 
Kommissionens vurdering udgør 1 % af 
det samlede salg i mere end en 
medlemsstat.

Or. de
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Ændringsforslag 116
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges ikke beføjelse
til at vedtage delegerede retsakter.

Or. nl

Ændringsforslag 117
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3-6, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3-6, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den [OPOCE, please insert the date of 
entry into force of this directive].
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode 
fra dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. ro

Ændringsforslag 118
Laurence J.A.J. Stassen
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3-6, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. Kommissionen tillægges ikke beføjelse
til at vedtage delegerede retsakter.

Or. nl

Ændringsforslag 119
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3-6, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4-6, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

Or. de

Ændringsforslag 120
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3-6 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4-6 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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Or. de

Ændringsforslag 121
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3-6 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4-6 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. de

Ændringsforslag 122
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovrammen skal bestå af foranstaltninger, 
der støtter opbygningen af en infrastruktur 
for alternative brændstoffer, såsom 
byggetilladelser, parkeringstilladelser, 
certificering af virksomhedernes 
miljøresultater samt koncessioner til 
tankstationer.

Lovrammen skal bestå af foranstaltninger, 
der støtter opbygningen af en infrastruktur 
for alternative brændstoffer, såsom 
byggetilladelser, parkeringstilladelser, 
certificering af virksomhedernes 
miljøresultater samt koncessioner til 
tankstationer. Med henblik på at sikre, at 
en ansøgning fra en alternativ 
brændstofleverandør, der ønsker at 
komme ind på markedet, godkendes inden 
for tre måneder efter fremsættelsen af 
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ansøgningen, skal den 
reguleringsmæssige ramme omfatte 
oplysninger om de gældende tekniske og 
administrative procedurer, personale, 
metodologi og lovgivning for at undgå 
forsinkelser som følge af bureaukrati og 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 123
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne skal som minimum 
omfatte følgende elementer:

Foranstaltningerne tager udgangspunkt i
følgende:

Or. de

Ændringsforslag 124
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til etablering af infrastruktur og 
fremstilling af alternativ 
brændstofteknologi

udgår

Et årligt offentligt budget, der er 
øremærket til etablering af 
infrastrukturen for alternative 
brændstoffer opdelt efter brændstof og 
transportform (vej, jernbane, vand og 
luft).
Et årligt offentligt budget, der er 
øremærket til støtte til virksomheder, der 
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fremstiller alternative 
brændstofteknologier opdelt efter 
brændstof og transportform.

Or. fr

Begrundelse

Offentlig finansiering fra medlemsstaterne kan ikke dikteres af bestemmelserne i de nationale 
økonomiske rammer.

Ændringsforslag 125
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nationale mål for 2020 for anvendelse af 
alternative brændstoffer inden for de 
forskellige transportformer (vej, jernbane, 
vand og luft) og den relevante infrastruktur

– Nationale værdier for 2020, der 
tilstræbes for anvendelse af alternative 
brændstoffer inden for de forskellige 
transportformer (vej, jernbane, vand og 
luft) og den relevante infrastruktur

Or. de

Ændringsforslag 126
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nationale mål for 2020 for anvendelse af 
alternative brændstoffer inden for de 
forskellige transportformer (vej, jernbane, 
vand og luft) og den relevante infrastruktur

– Nationale mål for 2020 for en samlet 
reduktion i energiforbruget og forbruget 
af olie og derivater heraf inden for 
transportsektoren, mindre trængsel i 
byerne samt anvendelse af eldrevne 
offentlige transporttjenester og 
anvendelse af alternative brændstoffer 
inden for de forskellige transportformer
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(vej, jernbane, vand og luft) og den 
relevante infrastruktur

Or. fr

Ændringsforslag 127
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nationale mål, der fastsættes fra år til 
år, for anvendelse af alternative 
brændstoffer inden for de forskellige 
transportformer og den relevante 
infrastruktur, med det formål at nå de 
nationale mål for 2020.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 128
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag II – tabeloverskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antal ladestandere for elektriske køretøjer, 
som hver medlemsstat som minimum skal 

Vejledende antal ladestandere for 
elektriske køretøjer, som hver medlemsstat 
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opstille skal opstille

Or. en

Ændringsforslag 130
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Bilag II – tabeloverskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antal ladestandere for elektriske køretøjer, 
som hver medlemsstat som minimum skal 
opstille

Vejledende antal ladestandere for 
elektriske køretøjer, som hver medlemsstat 
som minimum skal opstille

Or. en

Ændringsforslag 131
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – tredje kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Antal offentligt tilgængelige ladestandere
(i tusinder)

Antal offentligt tilgængelige ladestandere
(i tusinder)

21 187

7 62

13 116

5 47

150 1353

1 11

2 20

13 115

82 742

97 872

125 1130
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2 18

2 15

4 37

1 13

7 61

1 9

32 289

12 104

46 414

12 111

10 91

3 23

4 32

7 64

14 131

122 1099

4 34

Or. ro

Ændringsforslag 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Langsomme ladestandere til 
elektriske køretøjer

1.1. Ladestandere til grundopladning af
elektriske køretøjer

Or. en

Ændringsforslag 133
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langsomme vekselstrøms-ladestandere til 
elektriske køretøjer skal af hensyn til 
interoperabiliteten udstyres med Type 2-
stik som beskrevet i standarden EN62196-
2:2012.

Vekselstrøms-ladestandere til
grundopladning af elektriske køretøjer 
skal af hensyn til interoperabiliteten 
udstyres med Type 2-stik som beskrevet i 
standarden EN62196-2:2012 med de 
respektive ajourføringer.

Or. en

Ændringsforslag 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langsomme vekselstrøms-ladestandere til 
elektriske køretøjer skal af hensyn til 
interoperabiliteten udstyres med Type 2-
stik som beskrevet i standarden EN62196-
2:2012.

Vekselstrøms-ladestandere til
grundopladning af elektriske køretøjer 
skal af hensyn til interoperabiliteten 
udstyres med Type 2-stik som beskrevet i 
standarden EN62196-2:2012.

Or. en

Ændringsforslag 135
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Langsomme vekselstrøms-ladestandere til 
elektriske køretøjer skal af hensyn til 
interoperabiliteten udstyres med primære 
anordninger til trådløs overførsel af strøm 
som beskrevet i IEC/TS 61980-3, der skal 
tages i brug senest i 2014. 

Or. en
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Begrundelse

Dette direktiv bør ikke forhindre udviklingen og indførelsen af nye genopladningsteknologier 
såsom trådløs opladning.

Ændringsforslag 136
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 1.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. Hurtige ladestandere til elektriske 
køretøjer

1.2. Hurtige ladestandere til elektriske 
køretøjer over 22 kW

Or. en

Ændringsforslag 137
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 1.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hurtige vekselstrøms-ladestandere til
elektriske køretøjer skal af hensyn til 
interoperabiliteten udstyres med Type 2-
stikforbindelser som beskrevet i standarden 
EN62196-2:2012.

Hurtige vekselstrøms-ladestandere til 
køretøjer skal af hensyn til 
interoperabiliteten udstyres med tilsluttede 
kabler med Type 2-stikforbindelser som 
beskrevet i standarden EN62196-2:2012 og 
respektive ajourføringer.

Or. en

Ændringsforslag 138
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – underpunkt 1.2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hurtige jævnstrøms-ladestandere til 
elektriske køretøjer skal af hensyn til 
interoperabiliteten udstyres med Combo 2-
stikforbindelser som beskrevet i den 
relevante EN-standard, som vedtages i 
2014.

Hurtige jævnstrøms-ladestandere til 
elektriske køretøjer skal af hensyn til 
interoperabiliteten udstyres med multi-
standard-opladestik med både 
"CHAdeMO" og Combo 2-
stikforbindelser som beskrevet i den 
relevante EN-standard, som vedtages i 
2014.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at fremtidige standarder er teknologineutrale og kompatible med udviklingen 
på markedet, dvs. svarer til de eldrevne køretøjer, der fremstilles og anvendes i EU.

Ændringsforslag 139
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

LNG-tankstationer til søgående fartøjer 
skal opfylde de relevante EN-standarder, 
som vedtages i 2014.

LNG-tankstationer til søgående fartøjer 
skal opfylde de relevante EN-standarder, 
som vedtages i overensstemmelse med de 
relevante IMO- og ISO-bestemmelser og -
standarder i 2014. Medlemsstaterne skal 
koordinere for i fællesskab at støtte IMO's 
og ISO's udvikling af disse standarder 
hurtigst muligt.

Or. en


