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Τροπολογία 16
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο (LPG) 
αναγνωρίστηκαν ως τα κύρια εναλλακτικά 
καύσιμα με δυνατότητες για 
μακροπρόθεσμη υποκατάσταση του 
πετρελαίου και απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο (LPG) 
αναγνωρίστηκαν ως τα κύρια εναλλακτικά 
καύσιμα με δυνατότητες για 
υποκατάσταση του πετρελαίου. Ωστόσο, 
για την απαλλαγή του τομέα των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, απαιτούνται συμπληρωματικά 
μέτρα και στρατηγικές που υπερβαίνουν 
κατά πολύ την απλή προώθηση των εν 
λόγω εναλλακτικών καυσίμων, όπως 
συνολική μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, θέσπιση κατάλληλων 
προτύπων για τις εκπομπές CO2 των 
οχημάτων για όλα τα μέσα μεταφοράς, οι 
οποίες θα συμπληρώνονται από 
απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση 
ώστε να καλύπτονται όλα τα είδη 
συστημάτων πρόωσης, ανάπτυξη των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς, είτε 
συλλογικών είτε ήπιων, ή ακόμα και από 
πλήρη εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης 
πληρώνει και «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Or. fr
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Τροπολογία 17
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο (LPG) 
αναγνωρίστηκαν ως τα κύρια εναλλακτικά 
καύσιμα με δυνατότητες για 
μακροπρόθεσμη υποκατάσταση του 
πετρελαίου και απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο (LNG) καθώς και το υγροποιημένο 
πετρελαϊκό αέριο (LPG) αναγνωρίστηκαν 
ως τα κύρια εναλλακτικά καύσιμα με 
δυνατότητες για μακροπρόθεσμη 
υποκατάσταση του πετρελαίου και 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. de

Τροπολογία 18
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο (LPG) 
αναγνωρίστηκαν ως τα κύρια εναλλακτικά 
καύσιμα με δυνατότητες για 
μακροπρόθεσμη υποκατάσταση του 
πετρελαίου και απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, τα 
παραφινικά καύσιμα, το φυσικό αέριο και 
το υγραέριο (LPG) αναγνωρίστηκαν ως τα 
κύρια εναλλακτικά καύσιμα με 
δυνατότητες για μακροπρόθεσμη 
υποκατάσταση του πετρελαίου και 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en
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Τροπολογία 19
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο (LPG) 
αναγνωρίστηκαν ως τα κύρια εναλλακτικά 
καύσιμα με δυνατότητες για 
μακροπρόθεσμη υποκατάσταση του 
πετρελαίου και απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

(4) Με βάση τη διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων μερών και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και την 
εμπειρογνωμοσύνη13, η ηλεκτρική 
ενέργεια, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, το
φυσικό αέριο (ενδεχομένως το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο) και το 
υγραέριο (LPG) αναγνωρίστηκαν ως τα 
κύρια εναλλακτικά καύσιμα με 
δυνατότητες για μακροπρόθεσμη 
υποκατάσταση του πετρελαίου και 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. nl

Τροπολογία 20
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην έκθεση της ομάδας υψηλού 
επιπέδου CARS, 21 της 6ης Ιουνίου 2012, 
αναφέρεται ότι η έλλειψη σε επίπεδο 
Ένωσης μιας εναρμονισμένης υποδομής 
για εναλλακτικά καύσιμα εμποδίζει την 
εισαγωγή στην αγορά οχημάτων που 
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και 
καθυστερεί την επέλευση των 
περιβαλλοντικών οφελών τους. Στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 
σχέδιο δράσης CARS 2020 για την 
αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη 
επαναλαμβάνονται οι κύριες συστάσεις 
της έκθεσης της ομάδας υψηλού επιπέδου 
CARS 21 και παρουσιάζεται ένα σχέδιο 

διαγράφεται
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δράσης που βασίζεται σε αυτές. Η 
παρούσα οδηγία σχετικά με τις υποδομές 
για εναλλακτικά καύσιμα αποτελεί μία 
από τις βασικές δράσεις που έχουν 
εξαγγελθεί από την Επιτροπή.

Or. nl

Τροπολογία 21
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
με την ασυντόνιστη εισαγωγή 
εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά. Τα 
συντονισμένα πλαίσια πολιτικής όλων των 
κρατών μελών πρέπει συνεπώς να 
παρέχουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
που απαιτείται για την πραγματοποίηση 
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων 
στην τεχνολογία των οχημάτων και των 
καυσίμων και τη δημιουργία υποδομών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν εθνικά πλαίσια πολιτικής που 
να περιγράφουν τους σκοπούς, τους 
στόχους, τις δράσεις στήριξής τους για 
την ανάπτυξη της αγοράς των 
εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
υποδομών που πρέπει να τεθούν σε 
λειτουργία. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται με άλλα όμορα κράτη μέλη 
σε περιφερειακό ή μακροπεριφερειακό 
επίπεδο, μέσω διαβουλεύσεων ή κοινών 
πλαισίων πολιτικής, ιδίως όταν απαιτείται 
συνέχεια της κάλυψης υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων πέραν των 
εθνικών συνόρων ή η κατασκευή νέων 
υποδομών κοντά σε εθνικά σύνορα. Ο 
συντονισμός των εθνικών αυτών πλαισίων 

(6) Πρέπει να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
με την ασυντόνιστη εισαγωγή 
εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά. Τα 
συντονισμένα πλαίσια πολιτικής όλων των 
κρατών μελών πρέπει να έχουν διττό 
στόχο, αφενός τον τερματισμό της 
εξάρτησης των μεταφορών από το 
πετρέλαιο και αφετέρου τη μείωση κατά 
60% των αερίων του θερμοκηπίου από τις 
μεταφορές έως το 2050. Ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν εθνικά 
πλαίσια πολιτικής που να περιγράφουν 
τους σκοπούς, τους στόχους όσον αφορά 
τη συνολική μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, και ιδίως της κατανάλωσης 
πετρελαίου και των παραγώγων του στον 
τομέα των μεταφορών, την ανάπτυξη των 
ηλεκτροκίνητων δημόσιων μέσων 
μεταφοράς και των εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων υποδομών που πρέπει να 
τεθούν σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται με άλλα όμορα 
κράτη μέλη σε περιφερειακό ή 
μακροπεριφερειακό επίπεδο, μέσω 
διαβουλεύσεων ή κοινών πλαισίων 
πολιτικής, ιδίως όταν απαιτείται συνέχεια 
της κάλυψης υποδομών εναλλακτικών 
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πολιτικής και η συνοχή τους πρέπει να 
διασφαλισθεί από την Επιτροπή, μέσω 
περιοδικής αξιολόγησης αυτών.

καυσίμων πέραν των εθνικών συνόρων ή η 
κατασκευή νέων υποδομών κοντά σε 
εθνικά σύνορα. Ο συντονισμός των 
εθνικών αυτών πλαισίων πολιτικής και η 
συνοχή τους πρέπει να διασφαλισθεί από 
την Επιτροπή, μέσω περιοδικής 
αξιολόγησης αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
με την ασυντόνιστη εισαγωγή 
εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά. Τα 
συντονισμένα πλαίσια πολιτικής όλων των 
κρατών μελών πρέπει συνεπώς να 
παρέχουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
που απαιτείται για την πραγματοποίηση 
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην 
τεχνολογία των οχημάτων και των 
καυσίμων και τη δημιουργία υποδομών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν εθνικά πλαίσια πολιτικής που 
να περιγράφουν τους σκοπούς, τους 
στόχους, τις δράσεις στήριξής τους για την 
ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων υποδομών που πρέπει να 
τεθούν σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται με άλλα όμορα 
κράτη μέλη σε περιφερειακό ή 
μακροπεριφερειακό επίπεδο, μέσω 
διαβουλεύσεων ή κοινών πλαισίων 
πολιτικής, ιδίως όταν απαιτείται συνέχεια 
της κάλυψης υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων πέραν των εθνικών συνόρων ή η 
κατασκευή νέων υποδομών κοντά σε 
εθνικά σύνορα. Ο συντονισμός των 

(6) Πρέπει να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
με την ασυντόνιστη εισαγωγή 
εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά. Τα 
συντονισμένα πλαίσια πολιτικής όλων των 
κρατών μελών πρέπει συνεπώς να 
παρέχουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
που απαιτείται για την πραγματοποίηση 
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην 
τεχνολογία των οχημάτων και των 
καυσίμων και τη δημιουργία υποδομών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν εθνικά πλαίσια πολιτικής που 
να περιγράφουν τους σκοπούς, τους 
στόχους, τις δράσεις στήριξής τους για την 
ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων υποδομών που πρέπει να 
τεθούν σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται με άλλα όμορα 
κράτη μέλη σε περιφερειακό ή 
μακροπεριφερειακό επίπεδο, μέσω 
διαβουλεύσεων ή κοινών πλαισίων 
πολιτικής, ιδίως όταν απαιτείται συνέχεια 
της κάλυψης υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων πέραν των εθνικών συνόρων ή η 
κατασκευή νέων υποδομών κοντά σε 
εθνικά σύνορα. Ο συντονισμός των 
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εθνικών αυτών πλαισίων πολιτικής και η 
συνοχή τους πρέπει να διασφαλισθεί από 
την Επιτροπή, μέσω περιοδικής 
αξιολόγησης αυτών.

εθνικών αυτών πλαισίων πολιτικής και η 
συνοχή τους πρέπει να διασφαλισθεί από 
την Επιτροπή, μέσω περιοδικής 
αξιολόγησης αυτών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διερευνήσει όλα τα μέσα και τις 
πηγές για την προώθηση των υποδομών 
για τα εναλλακτικά καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 23
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
με την ασυντόνιστη εισαγωγή 
εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά. Τα 
συντονισμένα πλαίσια πολιτικής όλων των 
κρατών μελών πρέπει συνεπώς να 
παρέχουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
που απαιτείται για την πραγματοποίηση 
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην 
τεχνολογία των οχημάτων και των 
καυσίμων και τη δημιουργία υποδομών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν εθνικά πλαίσια πολιτικής που 
να περιγράφουν τους σκοπούς, τους 
στόχους, τις δράσεις στήριξής τους για την 
ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων υποδομών που πρέπει να 
τεθούν σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται με άλλα όμορα 
κράτη μέλη σε περιφερειακό ή 
μακροπεριφερειακό επίπεδο, μέσω 
διαβουλεύσεων ή κοινών πλαισίων 
πολιτικής, ιδίως όταν απαιτείται συνέχεια 
της κάλυψης υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων πέραν των εθνικών συνόρων ή η 
κατασκευή νέων υποδομών κοντά σε 
εθνικά σύνορα. Ο συντονισμός των 

(6) Πρέπει να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
με την ασυντόνιστη εισαγωγή 
εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά. Τα 
συντονισμένα πλαίσια πολιτικής όλων των 
κρατών μελών πρέπει συνεπώς να 
παρέχουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
που απαιτείται για την πραγματοποίηση 
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην 
τεχνολογία των οχημάτων και των 
καυσίμων και τη δημιουργία υποδομών. Ο 
κανονισμός πρέπει να παρέχει τα σωστά 
κίνητρα, συγκεκριμένα με την επιδίωξη 
της σύγκλισης των πλαισίων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν εθνικά πλαίσια πολιτικής που 
να περιγράφουν τους σκοπούς, τους 
στόχους, τις δράσεις στήριξής τους για την 
ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων υποδομών που πρέπει να 
τεθούν σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται με άλλα όμορα 
κράτη μέλη σε περιφερειακό ή 
μακροπεριφερειακό επίπεδο, μέσω 
διαβουλεύσεων ή κοινών πλαισίων 
πολιτικής, ιδίως όταν απαιτείται συνέχεια 
της κάλυψης υποδομών εναλλακτικών 
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εθνικών αυτών πλαισίων πολιτικής και η 
συνοχή τους πρέπει να διασφαλισθεί από 
την Επιτροπή, μέσω περιοδικής 
αξιολόγησης αυτών.

καυσίμων πέραν των εθνικών συνόρων ή η 
κατασκευή νέων υποδομών κοντά σε 
εθνικά σύνορα. Ο συντονισμός των 
εθνικών αυτών πλαισίων πολιτικής και η 
συνοχή τους πρέπει να διασφαλισθεί από 
την Επιτροπή, μέσω περιοδικής 
αξιολόγησης αυτών.

Or. en

Τροπολογία 24
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μόνο καύσιμα που περιλαμβάνονται 
στα εθνικά πλαίσια πολιτικής θα πρέπει 
να είναι επιλέξιμα για τα ενωσιακά και 
εθνικά μέτρα στήριξης που προβλέπονται 
για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, 
προκειμένου η δημόσια στήριξη να
εστιασθεί σε συντονισμένη ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς με σκοπό την 
κινητικότητα σε όλη την Ένωση, για την 
οποία θα χρησιμοποιούνται οχήματα και 
σκάφη που κινούνται με εναλλακτικά 
καύσιμα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 25
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα μέτρα στήριξης των υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων της ΣΛΕΕ.

(8) Τα μέτρα στήριξης των εναλλακτικών 
καυσίμων και των σχετικών υποδομών
πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της 
ΣΛΕΕ. Δεν επιτρέπεται η λήψη άμεσων ή 
έμμεσων μέτρων στήριξης οικονομικής 
φύσεως από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 26
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα βιοκαύσιμα είναι καύσιμα που 
παράγονται από βιομάζα, όπως ορίζει η 
οδηγία 2009/28/EΚ16. Τα βιοκαύσιμα είναι 
σήμερα ο σημαντικότερος τύπος 
εναλλακτικών καυσίμων, 
χρησιμοποιούμενα σε ποσοστό 4,4% στις 
μεταφορές στην ΕΕ. Μπορούν να 
συμβάλλουν σε σημαντική μείωση των 
συνολικών εκπομπών CO2, εάν η 
παραγωγή τους καταστεί βιώσιμη και δεν 
προκαλέσει έμμεση αλλαγή της χρήσης 
γης. Μπορούν να παρέχουν καθαρή 
ενέργεια για όλους τους τρόπους 
μεταφοράς. Ωστόσο, οι περιορισμοί 
εφοδιασμού και ο προβληματισμός για τη 
βιωσιμότητά τους ενδέχεται να 
περιορίσουν τη χρήση τους.

(9) Τα βιοκαύσιμα είναι καύσιμα που 
παράγονται από βιομάζα. Τα βιοκαύσιμα 
είναι σήμερα ο σημαντικότερος τύπος 
εναλλακτικών καυσίμων, 
χρησιμοποιούμενα σε ποσοστό 4,4% στις 
μεταφορές στην ΕΕ.

Or. nl

Τροπολογία 27
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η έλλειψη εναρμονισμένης ανάπτυξης 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην 
Ένωση παρακωλύει την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά το 
σκέλος της προσφοράς, και την 
κινητικότητα σε όλη την ΕΕ, όσον αφορά 
το σκέλος της ζήτησης. Χρειάζεται να 
κατασκευασθούν νέα δίκτυα υποδομών, 
ιδίως για την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, υδρογόνου και φυσικού αερίου 
(LNG και CNG).

(10) Η έλλειψη εναρμονισμένης ανάπτυξης 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην 
Ένωση παρακωλύει την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά το 
σκέλος της προσφοράς, και την 
κινητικότητα σε όλη την ΕΕ, όσον αφορά 
το σκέλος της ζήτησης. Χρειάζεται να 
κατασκευασθούν νέα δίκτυα υποδομών, 
ιδίως για την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, υδρογόνου και φυσικού αερίου 
(LNG και CNG). Υπενθυμίζει τη σημασία 
της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
επίδειξης και των υποδομών, ιδίως στον 
τομέα του υδρογόνου.

Or. en

Τροπολογία 28
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η έλλειψη εναρμονισμένης ανάπτυξης 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην 
Ένωση παρακωλύει την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά το 
σκέλος της προσφοράς, και την 
κινητικότητα σε όλη την ΕΕ, όσον αφορά 
το σκέλος της ζήτησης. Χρειάζεται να 
κατασκευασθούν νέα δίκτυα υποδομών, 
ιδίως για την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, υδρογόνου και φυσικού αερίου 
(LNG και CNG).

(10) Η έλλειψη εναρμονισμένης ανάπτυξης 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην 
Ένωση παρακωλύει την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά το 
σκέλος της προσφοράς, και την 
κινητικότητα σε όλη την ΕΕ, όσον αφορά 
το σκέλος της ζήτησης. Χρειάζεται να 
κατασκευασθούν νέα δίκτυα υποδομών, 
ιδίως για την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, υδρογόνου, φυσικού αερίου 
(LNG και CNG) και υγροποιημένου 
πετρελαϊκού αερίου (LPG).

Or. de
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Τροπολογία 29
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη, 
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού 
των οχημάτων, και ότι το 10% αυτών 
είναι προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε σημεία επαναφόρτισης σε 
χώρους στάθμευσης, όπως 
πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων και 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Πρέπει να 
θεσπισθούν ρυθμιστικές διατάξεις από τις 
δημόσιες αρχές για τους πολίτες, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι αναπτυξιακοί φορείς 
και οι διαχειριστές παρέχουν κατάλληλες 
υποδομές με επαρκή σημεία 
επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Η εγκατάσταση
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα εμπίπτει στις εθνικές πολιτικές 
των κρατών μελών.1

__________________
1 Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 
5 της ΣΕΕ.

Or. nl
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Τροπολογία 30
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη, 
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού 
των οχημάτων, και ότι το 10% αυτών 
είναι προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
καθαρό καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για 
την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ώστε
τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα, και ιδίως για τα οχήματα 
συλλογικής χρήσης (κοινόχρηστα 
αυτοκίνητα, ταξί, φορτηγάκια, 
λεωφορεία, τραμ, τρένα κ.λπ.) καθώς και 
τα ποδήλατα, τα σκούτερ και τα 
μοτοποδήλατα με ηλεκτρικό σύστημα 
πρόωσης, να κατασκευάζονται με επαρκή 
κάλυψη και ότι το 10% αυτών είναι 
προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Or. fr
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Τροπολογία 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη,
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού 
των οχημάτων, και ότι το 10% αυτών 
είναι προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προσπαθήσουν να 
εξασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη και 
ότι τμήμα αυτών είναι προσβάσιμα στο 
κοινό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές 
πτυχές και εστιάζοντας κυρίως σε 
αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες κάτοχοι 
ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 32
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11



AM\1002401EL.doc 15/69 PE516.901v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη,
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού 
των οχημάτων, και ότι το 10% αυτών 
είναι προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη και 
ότι ένας επαρκής αριθμός αυτών είναι 
προσβάσιμος στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Or. de

Τροπολογία 33
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
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μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη, 
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού 
των οχημάτων, και ότι το 10% αυτών 
είναι προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη, ένα 
σημείο ανά τέσσερα ηλεκτρικά οχήματα, 
και ότι το 10% αυτών είναι προσβάσιμα 
στο κοινό, εστιάζοντας κυρίως σε αστικούς 
οικισμούς. Οι ιδιώτες κάτοχοι ηλεκτρικών 
οχημάτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από την πρόσβαση σε σημεία 
επαναφόρτισης σε χώρους στάθμευσης, 
όπως πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων και 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Πρέπει να 
θεσπισθούν ρυθμιστικές διατάξεις από τις 
δημόσιες αρχές για τους πολίτες, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι αναπτυξιακοί φορείς 
και οι διαχειριστές παρέχουν κατάλληλες 
υποδομές με επαρκή σημεία 
επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Or. de

Τροπολογία 34
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη, 
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού 
των οχημάτων, και ότι το 10% αυτών 
είναι προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια, που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, είναι καθαρό καύσιμο, ιδιαίτερα 
ελκυστικό για την κυκλοφορία ηλεκτρικών 
οχημάτων και ηλεκτρικών δίκυκλων σε 
αστικούς οικισμούς, και μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα και τη μείωση του θορύβου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα κατασκευάζονται με επαρκή 
κάλυψη και ότι το 10% αυτών είναι 
προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
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σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 
σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 35
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο, ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικών δίκυκλων σε αστικούς 
οικισμούς, και μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη 
μείωση του θορύβου. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
κατασκευάζονται με επαρκή κάλυψη, 
τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού των 
οχημάτων, και ότι το 10% αυτών είναι 
προσβάσιμα στο κοινό, εστιάζοντας 
κυρίως σε αστικούς οικισμούς. Οι ιδιώτες 
κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε 
σημεία επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης, όπως πολυκατοικίες, κτίρια 
γραφείων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Πρέπει να θεσπισθούν ρυθμιστικές 
διατάξεις από τις δημόσιες αρχές για τους 
πολίτες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
αναπτυξιακοί φορείς και οι διαχειριστές 
παρέχουν κατάλληλες υποδομές με επαρκή 

(11) Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρό 
καύσιμο στα σημεία χρήσης και ιδιαίτερα 
ελκυστική για την κυκλοφορία ηλεκτρικών 
οχημάτων και ηλεκτρικών δίκυκλων σε 
αστικούς οικισμούς, και μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα και τη μείωση του θορύβου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα κατασκευάζονται με επαρκή 
κάλυψη, τουλάχιστον στο διπλάσιο του 
αριθμού των οχημάτων, και ότι το 10% 
αυτών είναι προσβάσιμα στο κοινό, 
εστιάζοντας κυρίως σε αστικούς 
οικισμούς. Οι ιδιώτες κάτοχοι ηλεκτρικών 
οχημάτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από την πρόσβαση σε σημεία 
επαναφόρτισης σε χώρους στάθμευσης, 
όπως πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων και 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Πρέπει να 
θεσπισθούν ρυθμιστικές διατάξεις από τις 
δημόσιες αρχές για τους πολίτες, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι αναπτυξιακοί φορείς 
και οι διαχειριστές παρέχουν κατάλληλες 
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σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 
οχημάτων.

υποδομές με επαρκή σημεία 
επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 36
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κατά την ανάπτυξη υποδομών για 
ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη η αλληλεπίδραση 
των υποδομών αυτών με το σύστημα 
ηλεκτροδότησης, καθώς και η πολιτική 
της Ένωσης για την ηλεκτρική ενέργεια. 
Η εγκατάσταση και λειτουργία σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα 
πρέπει να αναπτυχθούν ως 
ανταγωνιστική αγορά με ανοικτή 
πρόσβαση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται 
για την ανάπτυξη ή διαχείριση υποδομών 
επαναφόρτισης.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 37
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δημιουργία δημοσίως
προσβάσιμων υποδομών για την παροχή 
υδρογόνου σε μηχανοκίνητα οχήματα, με 
αποστάσεις μεταξύ των σημείων 

(18) Τα κράτη μέλη που τα επιλέγουν θα 
πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη 
δημιουργία προσβάσιμων υποδομών για 
την παροχή υδρογόνου σε μηχανοκίνητα 
οχήματα, με αποστάσεις μεταξύ των 
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ανεφοδιασμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
που επιτρέπουν την κάλυψη της 
κυκλοφορίας των οχημάτων υδρογόνου 
εντός της εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς. Τούτο 
θα επέτρεπε την κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε επίπεδο Ένωσης.

σημείων ανεφοδιασμού για μηχανοκίνητα 
οχήματα που επιτρέπουν την κάλυψη της 
κυκλοφορίας των οχημάτων υδρογόνου 
εντός της εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 38
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δημιουργία δημοσίως 
προσβάσιμων υποδομών για την παροχή 
υδρογόνου σε μηχανοκίνητα οχήματα, με 
αποστάσεις μεταξύ των σημείων 
ανεφοδιασμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
που επιτρέπουν την κάλυψη της 
κυκλοφορίας των οχημάτων υδρογόνου 
εντός της εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς. Τούτο 
θα επέτρεπε την κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε επίπεδο Ένωσης.

(18) Τα κράτη μέλη, τα οποία επιλέγουν 
τη χρήση υδρογόνου στις μεταφορές, θα 
πρέπει να διασφαλίζουν τη δημιουργία 
δημοσίως προσβάσιμων υποδομών για την 
παροχή υδρογόνου σε μηχανοκίνητα 
οχήματα, με αποστάσεις μεταξύ των 
σημείων ανεφοδιασμού για μηχανοκίνητα 
οχήματα που επιτρέπουν την κάλυψη της 
κυκλοφορίας των οχημάτων υδρογόνου 
εντός της εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς. Τούτο 
θα διευκόλυνε την κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 39
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δημιουργία δημοσίως 
προσβάσιμων υποδομών για την παροχή 
υδρογόνου σε μηχανοκίνητα οχήματα, με 
αποστάσεις μεταξύ των σημείων 
ανεφοδιασμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
που επιτρέπουν την κάλυψη της 
κυκλοφορίας των οχημάτων υδρογόνου 
εντός της εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς. Τούτο 
θα επέτρεπε την κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε επίπεδο Ένωσης.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δημιουργία δημοσίως 
προσβάσιμων υποδομών για την παροχή 
υδρογόνου σε μηχανοκίνητα οχήματα 
καθώς ωριμάζει η τεχνολογία, με 
αποστάσεις μεταξύ των σημείων 
ανεφοδιασμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
που επιτρέπουν την κάλυψη της 
κυκλοφορίας των οχημάτων υδρογόνου 
εντός της εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς. Τούτο 
θα επέτρεπε την κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 40
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δημιουργία δημοσίως 
προσβάσιμων υποδομών για τον 
εφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων με 
συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) , σε 
αποστάσεις μεταξύ των σημείων 
ανεφοδιασμού που επιτρέπουν την κάλυψη 
της κυκλοφορίας των οχημάτων 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου εντός της 
εθνικής επικράτειας, καθώς και 
ορισμένων σημείων ανεφοδιασμού που 
βρίσκονται σε αστικούς οικισμούς.

(20) Τα κράτη μέλη που τα επιλέγουν θα 
πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη 
δημιουργία δημοσίως προσβάσιμων 
υποδομών για τον εφοδιασμό 
μηχανοκίνητων οχημάτων με συμπιεσμένο 
φυσικό αέριο (CNG) , σε αποστάσεις 
μεταξύ των σημείων ανεφοδιασμού που 
επιτρέπουν την κάλυψη της κυκλοφορίας 
των οχημάτων συμπιεσμένου φυσικού 
αερίου εντός της εθνικής επικράτειας, 
καθώς και ορισμένων σημείων 
ανεφοδιασμού που βρίσκονται σε αστικούς 
οικισμούς.

Or. fr
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Τροπολογία 41
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Με βάση την αυξανόμενη 
ποικιλομορφία στον τύπο των καυσίμων 
για μηχανοκίνητα οχήματα σε συνδυασμό 
με τη συνεχή αύξηση της κινητικότητας 
στις οδικές μεταφορές των πολιτών σε 
ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να 
παρέχονται στους καταναλωτές σαφείς και 
εύληπτες πληροφορίες όσον αφορά τη 
συμβατότητα του σχήματός τους με 
διάφορα καύσιμα που προσφέρονται στην 
αγορά καυσίμων κίνησης της Ένωσης, με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/30/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με 
την οποία τροποποιείται η οδηγία 
98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές 
για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση 
μηχανισμού για την παρακολούθηση και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τροποποιείται η οδηγία 
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προδιαγραφή των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της 
οδηγίας 93/12/ΕΟΚ

(24) Με βάση την αυξανόμενη 
ποικιλομορφία στον τύπο των καυσίμων 
για μηχανοκίνητα οχήματα σε συνδυασμό 
με τη συνεχή αύξηση της κινητικότητας 
στις οδικές μεταφορές των πολιτών σε 
ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να 
παρέχονται στους καταναλωτές σαφείς και 
εύληπτες πληροφορίες όσον αφορά τη 
συμβατότητα του σχήματός τους με 
διάφορα καύσιμα που προσφέρονται στην 
αγορά καυσίμων κίνησης της Ένωσης, με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/30/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με 
την οποία τροποποιείται η οδηγία 
98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές 
για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση 
μηχανισμού για την παρακολούθηση και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τροποποιείται η οδηγία 
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προδιαγραφή των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της 
οδηγίας 93/12/ΕΟΚ Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να εξεταστεί η τυποποίηση σε 
επίπεδο ΕΕ των χρωμάτων που 
χρησιμοποιούνται στους εύκαμπτους 
σωλήνες και τα ακροφύσια με τα οποία 
παραδίδονται καύσιμα στα πρατήρια.

Or. en

Τροπολογία 42
Werner Langen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προσαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς και την 
τεχνολογική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 
χαρτοφυλάκιο των εναλλακτικών 
καυσίμων, τα χαρακτηριστικά της 
υποδομής και την επαρκή κάλυψη, καθώς 
και τα πρότυπα για τα καύσιμα. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(25) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προσαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς και την 
τεχνολογική πρόοδο, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει επανεξέταση της παρούσας 
οδηγίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
ιδίως όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο των 
εναλλακτικών καυσίμων, τα 
χαρακτηριστικά της υποδομής και την 
επαρκή κάλυψη, καθώς και τα πρότυπα για 
τα καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβεί η Επιτροπή 
σε κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. de

Τροπολογία 43
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προσαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς και την 
τεχνολογική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 
χαρτοφυλάκιο των εναλλακτικών 
καυσίμων, τα χαρακτηριστικά της 
υποδομής και την επαρκή κάλυψη, καθώς 
και τα πρότυπα για τα καύσιμα. Έχει 

(25) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προσαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς και την 
τεχνολογική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά της υποδομής και την 
επαρκή κάλυψη, καθώς και τα πρότυπα για 
τα καύσιμα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
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ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. de

Τροπολογία 44
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, 
προκειμένου να τερματισθεί η εξάρτηση 
των μεταφορών από το πετρέλαιο, και 
ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη 
δημιουργία υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, καθώς και κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων 
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα και σημείων ανεφοδιασμού με 
φυσικό αέριο (LNG και CNG) και 
υδρογόνο.

Η παρούσα οδηγία έχει διττό στόχο, 
αφενός τον τερματισμό της εξάρτησης 
των μεταφορών από το πετρέλαιο και 
αφετέρου τη μείωση κατά 60% των 
αερίων του θερμοκηπίου από τις 
μεταφορές έως το 2050. Θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο μέτρων για τη διευκόλυνση της
ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων στην Ένωση και ορίζει κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη 
δημιουργία υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 
σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο
(LNG και CNG) και υδρογόνο.

Or. fr

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα 
που υποκαθιστούν πηγές ορυκτού 
πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασμό 
στις μεταφορές και έχουν τη δυνατότητα 
να συμβάλουν στην απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
στα οποία περιλαμβάνονται:

1) «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα 
που υποκαθιστούν πηγές ορυκτού 
πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασμό 
στις μεταφορές και έχουν τη δυνατότητα 
να συμβάλουν στην απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

Or. ro

Τροπολογία 46
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα 
που υποκαθιστούν πηγές ορυκτού 
πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασμό 
στις μεταφορές και έχουν τη δυνατότητα 
να συμβάλουν στην απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, στα οποία περιλαμβάνονται:

1) «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα 
που υποκαθιστούν το πετρέλαιο και τα 
παράγωγά του στον ενεργειακό εφοδιασμό 
στις μεταφορές, στα οποία 
περιλαμβάνονται:

Or. fr

Τροπολογία 47
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η ηλεκτρική ενέργεια, – η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας κατά την έννοια της 



AM\1002401EL.doc 25/69 PE516.901v03-00

EL

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Or. fr

Τροπολογία 48
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το υδρογόνο, – το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας κατά την έννοια της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Or. fr

Τροπολογία 49
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2009/28/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

– τα προηγμένα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα
όπως ορίζονται στην οδηγία
[XXXX/XX/CE] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

Or. fr
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Τροπολογία 50
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα συνθετικά καύσιμα, – τα παραφινικά καύσιμα,

Or. en

Τροπολογία 51
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – τέταρτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα συνθετικά καύσιμα, – τα συνθετικά καύσιμα, όπως για 
παράδειγμα ο διμεθυλαιθέρας

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο διμεθυλαιθέρας είναι ένα καύσιμο ήδη καθιερωμένο στην αγορά, και χρήζει ειδικής μνείας.

Τροπολογία 52
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – πέμπτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου 
του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή 
(συμπιεσμένο φυσικό αέριο - CNG) και σε 

– το συμβατικό φυσικό αέριο, 
συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, 
σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό 
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υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο 
φυσικό αέριο - LNG), και

αέριο - CNG) και σε υγροποιημένη μορφή 
(υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG), και

Or. fr

Τροπολογία 53
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – πέμπτη περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 –
πέμπτη περίπτωση α (νέα)
- διμεθυλαιθέρας (DME)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διμεθυλαιθέρας (DME) πρέπει να αναφέρεται ως παράδειγμα στα σημεία που η πρόταση 
αναφέρεται σε συνθετικά καύσιμα, δεδομένου ότι ο DME μπορεί να καταστεί σημαντικό 
εναλλακτικό καύσιμο για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία 54
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο 
(υγραέριο - LPG)

– ο διμεθυλαιθέρας (DME) και

το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο 
(υγραέριο - LPG)

Or. en
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Τροπολογία 55
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – έκτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο 
(υγραέριο - LPG)

– το συμβατικό υγροποιημένο πετρελαϊκό 
αέριο (υγραέριο - LPG)

Or. fr

Τροπολογία 56
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο αργής 
επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

2) «σημείο επαναφόρτισης»: ειδικά 
καθορισμένο σημείο στάθμευσης με 
εξοπλισμό για επαναφόρτιση ενός 
οχήματος κάθε φορά (δηλαδή βασική 
φόρτιση και/ή ταχεία φόρτιση και/ή 
ασύρματη φόρτιση)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης της πρότασης οδηγίας τα «σημεία επαναφόρτισης» αναφέρονται σε ειδικά 
καθορισμένα σημεία στάθμευσης με εξοπλισμό για βασική και ταχεία φόρτιση και όχι στον 
αριθμό ρευματοδοτών ή συνδετήρων. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αποτρέπει την 
ανάπτυξη και την εισαγωγή άλλων τεχνολογιών επαναφόρτισης, όπως η ασύρματη φόρτιση, για 
τις οποίες επί του παρόντος βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης διεθνής τυποποίηση.

Τροπολογία 57
Ivo Belet
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο αργής 
επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

2) «σημείο επαναφόρτισης»: ειδικά 
καθορισμένο σημείο στάθμευσης με 
εξοπλισμό για επαναφόρτιση ενός 
οχήματος κάθε φορά (αργή φόρτιση, 
ταχεία φόρτιση, αντικατάσταση
συσσωρευτή και/ή ασύρματη φόρτιση)·

Or. en

Τροπολογία 58
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο αργής
επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

2) «σημείο επαναφόρτισης»: ειδικά 
καθορισμένο σημείο στάθμευσης με 
εξοπλισμό για επαναφόρτιση ενός 
οχήματος κάθε φορά ή εγκατάσταση 
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος (δηλαδή βασική φόρτιση και/ή 
ταχεία φόρτιση και/ή ασύρματη 
φόρτιση)·

Or. en

Τροπολογία 59
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο αργής 
επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 

2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο αργής 
επαναφόρτισης, σημείο ταχείας 
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επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

επαναφόρτισης, σημείο ασύρματης 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αποτρέπει την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
επαναφόρτισης, όπως η ασύρματη φόρτιση.

Τροπολογία 60
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο
αργής επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

(2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο 
βασικής επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 
αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ακόμη και κατά την βασική επαναφόρτιση μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την 
ταχύτητα. Για τον λόγο αυτόν, δεν πρέπει να υφίσταται καμία διάκριση.

Τροπολογία 61
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο αργής
επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 

2) «σημείο επαναφόρτισης»: σημείο 
βασικής επαναφόρτισης ή σημείο ταχείας 
επαναφόρτισης ή εγκατάσταση 
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αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

αντικατάστασης συσσωρευτή ηλεκτρικού 
οχήματος·

Or. en

Τροπολογία 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «σημείο επαναφόρτισης χαμηλής
ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που 
επιτρέπει τον άμεσο εφοδιασμό 
ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρική 
ενέργεια με ισχύ μικρότερη ή ίση των 22 
kW·

3) «σημείο επαναφόρτισης βασικής
ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που 
επιτρέπει τον άμεσο εφοδιασμό 
ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρική 
ενέργεια με ισχύ μικρότερη ή ίση των 22 
kW·

Or. en

Τροπολογία 63
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «σημείο επαναφόρτισης χαμηλής
ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που 
επιτρέπει τον άμεσο εφοδιασμό 
ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρική 
ενέργεια με ισχύ μικρότερη ή ίση των 22
kW·

3) «σημείο επαναφόρτισης βασικής
ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που 
επιτρέπει τον άμεσο εφοδιασμό 
ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρική 
ενέργεια με ισχύ μικρότερη ή ίση των 3,7
kW·

Or. en

Τροπολογία 64
Alajos Mészáros
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «σημείο επαναφόρτισης υψηλής 
ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που 
επιτρέπει τον άμεσο εφοδιασμό 
ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρική 
ενέργεια με ισχύ μεγαλύτερη των 22 kW·

4) «σημείο επαναφόρτισης υψηλής 
ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που 
επιτρέπει τον άμεσο εφοδιασμό 
ηλεκτρικού οχήματος με ηλεκτρική 
ενέργεια με ισχύ μεγαλύτερη των 3,7 kW·

Or. en

Τροπολογία 65
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που 
παρέχει πρόσβαση στους χρήστες χωρίς 
διακρίσεις·

5) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που
παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στους 
χρήστες χωρίς διακρίσεις και σε όλη την 
ΕΕ, με ευρέως αποδεκτό σύστημα 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 66
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που 

5) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που 
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παρέχει πρόσβαση στους χρήστες χωρίς 
διακρίσεις·

παρέχει πρόσβαση στους χρήστες χωρίς 
διακρίσεις, και διαθέτει τεχνικές 
εγκαταστάσεις διαλειτουργικές σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο οι τεχνικές εγκαταστάσεις που είναι διαλειτουργικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παρέχουν 
τη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας των οχημάτων.

Τροπολογία 67
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που 
παρέχει πρόσβαση στους χρήστες χωρίς 
διακρίσεις·

5) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο 
επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που
παρέχει εύκολη, ανοιχτή και 
διαλειτουργική πρόσβαση στους χρήστες 
χωρίς διακρίσεις σε όλη την ΕΕ και 
ευρέως αποδεκτό σύστημα πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 68
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «ηλεκτρικό όχημα»: το όχημα κατά την 
έννοια της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 

6) «ηλεκτρικό όχημα»: το όχημα που είναι
εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους 
κινητήρες έλξης που λειτουργούν με 
ηλεκτρική ενέργεια. Στο πλαίσιο της 
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για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά24, με μέγιστη εκ 
κατασκευής ταχύτητα· που υπερβαίνει τα 
25 km/h, εξοπλισμένο με έναν ή 
περισσότερους κινητήρες έλξης που 
λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια και δεν 
είναι μόνιμα συνδεδεμένο στο δίκτυο, 
καθώς επίσης και τα στοιχεία υψηλής 
τάσης του και τα συστήματα που είναι 
γαλβανικά συνδεδεμένα στον κεντρικό 
αγωγό υψηλής τάσης του ηλεκτρικού 
συστήματος κίνησης·

παρούσας οδηγίας, ως ηλεκτρικά 
οχήματα νοούνται τα οχήματα 
συλλογικής χρήσης (κοινόχρηστα 
οχήματα, ταξί, φορτηγάκια, λεωφορεία, 
τραμ, τρένα κ.λπ.) καθώς και τα 
ποδήλατα, τα σκούτερ και τα 
μοτοποδήλατα με ηλεκτρικό σύστημα 
πρόωσης·

Or. fr

Τροπολογία 69
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 70
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – πέμπτη περίπτωση α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μέτρα για τη στήριξη της ζήτησης

Or. en
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Τροπολογία 71
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – έβδομη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στόχους για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων·

– στόχους για τη συνολική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, και ιδίως της 
κατανάλωσης πετρελαίου και των 
παραγώγων του στον τομέα των 
μεταφορών, τη μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης στις αστικές 
περιοχές, την ανάπτυξη των 
ηλεκτροκίνητων δημόσιων μέσων 
μεταφοράς και υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων·

Or. fr

Τροπολογία 72
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – ένατη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αξιολόγηση της ανάγκης για σημεία 
ανεφοδιασμού με LNG σε λιμένες εκτός 
του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ που είναι 
σημαντικά για τα σκάφη που δεν 
εκτελούν μεταφορές, ιδίως τα αλιευτικά 
σκάφη·

– αξιολόγηση της ανάγκης για σημεία 
ανεφοδιασμού με LNG σε λιμένες εκτός 
του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ·

Or. en
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Τροπολογία 73
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 8 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
στοιχείων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 και τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 74
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τίθεται σε λειτουργία ελάχιστος αριθμός
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα και τουλάχιστον ο αριθμός που 
ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, 
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζονται, στα 
εθνικά πλαίσια πολιτικής τους, με τον
αριθμό σημείων επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα που ορίζεται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, η 
εγκατάσταση των οποίων πρέπει να 
επιδιωχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. de

Τροπολογία 75
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθεται 
σε λειτουργία ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 
τουλάχιστον ο αριθμός που ορίζεται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Κάθε δύο χρόνια, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν τη θέση σε λειτουργία 
ελάχιστου αριθμού σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, τα 
οποία έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον 
υφιστάμενο στόλο ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων και την ανάπτυξη που 
προβλέπεται για τα επόμενα έτη, με στόχο 
την επίτευξη του αριθμού που ορίζεται 
στον πίνακα του παραρτήματος II, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 76
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθεται 
σε λειτουργία ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 
τουλάχιστον ο αριθμός που ορίζεται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθεται 
σε λειτουργία ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 
τουλάχιστον ο αριθμός που ορίζεται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή 
επανεξετάζει τις ετήσιες ταξινομήσεις 
ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, και έως 
την 1.1.2017 τον αριθμό των αναγκαίων 
σημείων επαναφόρτισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η επανεξέταση των ετήσιων ταξινομήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων και του 
αριθμού των αναγκαίων σημείων επαναφόρτισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ηλεκτρικά 
οχήματα και οι υποδομές τους θα έχουν τη σωστή μεταξύ τους αναλογία.
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Τροπολογία 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθεται 
σε λειτουργία ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και 
τουλάχιστον ο αριθμός που ορίζεται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
εξασφαλίσουν ότι τίθεται σε λειτουργία 
κάποιος αριθμός σημείων επαναφόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσβάσιμων 
στο κοινό σημείων επαναφόρτισης και 
εφόσον χρειάζεται ο ενδεικτικός αριθμός 
που ορίζεται στον πίνακα του 
παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 78
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τίθεται 
σε λειτουργία ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και
τουλάχιστον ο αριθμός που ορίζεται στον 
πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε να τίθεται σε 
λειτουργία ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Or. fr

Τροπολογία 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 10% των σημείων 
επαναφόρτισης είναι δημοσίως 
προσβάσιμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 10% των σημείων 
επαναφόρτισης είναι δημοσίως 
προσβάσιμα.

2. Κατά μέσο όρο το 10% των σημείων 
επαναφόρτισης, ιδιαίτερα στις αστικές 
περιοχές άνω των 100.000 κατοίκων, 
είναι δημοσίως προσβάσιμα. Ο ακριβής 
αριθμός πρέπει να καθορίζεται σε 
συνάρτηση με την εκάστοτε ζήτηση 
δημοσίων υποδομών επαναφόρτισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. 
Για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες χρήσης, πρέπει ο ακριβής αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης να εξαρτάται από τη ζήτηση για δημόσιες υποδομές επαναφόρτισης.

Τροπολογία 81
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 10% των σημείων 2. Τουλάχιστον το 90% των σημείων 
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επαναφόρτισης είναι δημοσίως 
προσβάσιμα.

επαναφόρτισης είναι δημοσίως 
προσβάσιμα.

Or. ro

Τροπολογία 82
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα σημεία ασύρματης επαναφόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.3. το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αποτρέπει την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
επαναφόρτισης, όπως η ασύρματη φόρτιση.

Τροπολογία 83
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αργής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα σημεία αργής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2017.

Or. de
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Τροπολογία 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αργής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Τα σημεία βασικής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 85
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αργής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Τα σημεία αργής επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.1.1. το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη οι επενδύσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί και ο 
υφιστάμενος στόλος ηλεκτρικών οχημάτων, είναι σημαντικό να δοθεί στους κατασκευαστές 
επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ένα κοινό τεχνικό πρότυπο για αμφότερα τα σημεία αργής και 
ταχείας φόρτισης.

Τροπολογία 86
Bernd Lange
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τη διασφάλιση ευκολίας κατά την 
επαναφόρτιση σε διάφορα σημεία 
επαναφόρτισης, πρέπει αυτά να είναι 
εξοπλισμένα με συνδυασμένο βύσμα 
εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)/συνεχούς 
ρεύματος (ΣΡ).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη συνδυασμένου συστήματος επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα επιτρέπει τόσο 
την τυπική όσο και την ταχεία επαναφόρτιση με βύσμα φόρτισης οχήματος, διασφαλίζοντας την 
ευκολία κατά την επαναφόρτιση.

Τροπολογία 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός των σημείων αργής και 
ταχείας επαναφόρτισης σύμφωνα με το 
παράρτημα III.1.1 και το παράρτημα 
III.1.2 διατίθεται με θεμιτούς, εύλογους 
και ισότιμους όρους.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός των σημείων βασικής και 
ταχείας επαναφόρτισης σύμφωνα με το 
παράρτημα III.1.1 και το παράρτημα 
III.1.2 διατίθεται με θεμιτούς, εύλογους 
και ισότιμους όρους.

Or. en

Τροπολογία 88
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
είναι εξοπλισμένα με ευφυή συστήματα 
μέτρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 28 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας.

6. Για την επαναφόρτιση στα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να υπάρχει 
εγκατάσταση ευφυούς και διαφανούς 
μέτρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 28 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
και να πληρούνται οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 
εν λόγω οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθούν η καινοτομία και η μέγιστη δυνατή ευχρηστία για τους καταναλωτές, είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη ευφυών και διαφανών συστημάτων μέτρησης στα δημοσίως προσβάσιμα 
σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Τροπολογία 89
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
είναι εξοπλισμένα με ευφυή συστήματα 
μέτρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 28 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας.

6. Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
είναι εξοπλισμένα, είτε μεμονωμένα είτε 
συγκεντρωτικά, με ευφυή συστήματα 
μέτρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 28 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 90
Fiona Hall
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το παράρτημα Ι.1 στοιχείο η) και το 
τελευταίο εδάφιο του παραρτήματος Ι.2 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ εφαρμόζονται για 
τα στοιχεία για την κατανάλωση και το 
σύστημα μέτρησης του σημείου 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

7. Το παράρτημα Ι.1 στοιχείο η) και το 
τελευταίο εδάφιο του παραρτήματος Ι.2 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ εφαρμόζονται για 
τα στοιχεία για την κατανάλωση και το 
σύστημα μέτρησης του σημείου 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
ιδιωτικούς χώρους καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δημόσια σημεία επαναφόρτισης ενδέχεται να μην απαιτούν λεπτομερείς διατάξεις 
τιμολόγησης, εάν παρέχονται ως τμήμα υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Τροπολογία 91
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν στους 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο προμηθευτής. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να 
συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με 
διάφορους προμηθευτές, ούτως ώστε να 
μπορεί να συνάπτεται χωριστή σύμβαση 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για 
ηλεκτρικό όχημα.

8. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν στους 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο προμηθευτής.

Or. ro
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Τροπολογία 92
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν στους 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο προμηθευτής. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να 
συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με 
διάφορους προμηθευτές, ούτως ώστε να 
μπορεί να συνάπτεται χωριστή σύμβαση 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για 
ηλεκτρικό όχημα.

8. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν στους 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο προμηθευτής. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να 
συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με 
διάφορους προμηθευτές, ούτως ώστε να 
μπορεί να συνάπτεται χωριστή σύμβαση 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για 
ηλεκτρικό όχημα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα ανωτέρω δεν 
συνεπάγονται ξεχωριστά τέλη σύνδεσης 
και ότι δεν απαιτείται χωριστή σύνδεση 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθούν νέες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων και να υποστηριχθούν οι 
ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τυχόν κανονιστικοί 
φραγμοί δεν παρεμποδίζουν την χωριστή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά οχήματα.

Τροπολογία 93
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
τιμές που χρεώνονται σε δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης να 

10. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
τιμές που χρεώνονται σε δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης να 
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είναι λογικές και να μην περιλαμβάνουν 
τυχόν χρηματική ποινή ή απαγορευτικά 
τέλη για επαναφόρτιση ηλεκτρικού 
οχήματος από τον χρήστη που δεν έχει
συμβατικές σχέσεις με τον διαχειριστή του 
σημείου επαναφόρτισης.

είναι διαφανείς και λογικές. Οι μειώσεις 
τιμών για τους χρήστες ηλεκτρικών 
οχημάτων που έχουν συμβατικές σχέσεις 
με τον διαχειριστή του σημείου 
επαναφόρτισης πρέπει να επισημαίνονται 
σαφώς και να είναι ευκρινείς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευχρηστία για τους καταναλωτές, οι πληροφορίες 
προς τους καταναλωτές πρέπει να είναι σαφείς και ευδιάκριτες.

Τροπολογία 94
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
τιμές που χρεώνονται σε δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης να 
είναι λογικές και να μην περιλαμβάνουν 
τυχόν χρηματική ποινή ή απαγορευτικά 
τέλη για επαναφόρτιση ηλεκτρικού 
οχήματος από τον χρήστη που δεν έχει 
συμβατικές σχέσεις με τον διαχειριστή 
του σημείου επαναφόρτισης.

10. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
τιμές που χρεώνονται σε δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης να 
είναι λογικές και να μην περιλαμβάνουν 
τυχόν χρηματική ποινή ή απαγορευτικά 
τέλη για επαναφόρτιση ηλεκτρικού 
οχήματος από οποιονδήποτε χρήστη.

Or. ro

Τροπολογία 95
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 

1. Τα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν την 
ανάπτυξη σημείων ανεφοδιασμού με 
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έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

υδρογόνο στο πλαίσιο της εθνικής 
πολιτικής τους όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, κατά προτίμηση  
σε μεταξύ τους απόσταση που δεν 
υπερβαίνει τα 300 km, προκειμένου να
διευκολύνεται η κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε ολόκληρη την εθνική 
επικράτεια, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου του 2020.

Or. en

Τροπολογία 96
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, 
εφόσον είναι εφικτή η οικονομική 
λειτουργία των σημείων ανεφοδιασμού.

Or. de

Τροπολογία 97
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km,
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να είναι 
διαθέσιμος επαρκής αριθμός δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου, και 
ιδίως στους δέσμιους στόλους οχημάτων, 
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
2020.

Or. fr

Τροπολογία 98
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα στις 
αστικές περιοχές, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η επαρκής κυκλοφορία 
οχημάτων υδρογόνου, το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου του 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα εναλλακτικά καύσιμα διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες χρήσης ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές.
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Τροπολογία 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km,
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι θα είναι 
διαθέσιμος επαρκής αριθμός δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού,
όπως απαιτείται, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων 
υδρογόνου σε ολόκληρη την εθνική 
επικράτεια, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου του 2020.

Or. en

Τροπολογία 100
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

1. Τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων 
υπάρχουν ήδη κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο 
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμος 
επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων ανεφοδιασμού, σε μεταξύ τους 
απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 300 km, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
κυκλοφορία οχημάτων υδρογόνου στην 
ηπειρωτική χώρα, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου του 2020.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη στην επικράτεια των οποίων περιλαμβάνονται νησιά ενδέχεται να θεωρήσουν 
την εκπλήρωση της εν λόγω απαίτησης που αφορά την απόσταση δύσκολη και περιττή· πρέπει, 
συνεπώς, να προσδιοριστεί ότι αυτή αφορά την ηπειρωτική χώρα.

Τροπολογία 101
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε 
να εξασφαλίσουν ότι τα λεωφορεία και τα 
βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα 
οχήματα που λειτουργούν με υδρογόνο, 
LNG ή προηγμένα βιοκαύσιμα μπορούν 
να κινούνται σε όλο το μήκος του κύριου 
δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Or. fr

Τροπολογία 102
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε τα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με 
υδρογόνο, LNG ή προηγμένα βιοκαύσιμα 
να διατίθενται για τις θαλάσσιες και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
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Or. fr

Τροπολογία 103
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Εφοδιασμός υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (ΥΦΑ) στον τομέα των μεταφορών
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να 
είναι διαθέσιμος επαρκής αριθμός 
δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
ανεφοδιασμού, με μέγιστες αποστάσεις 
150 km μεταξύ τους, για να διευκολύνεται 
η κυκλοφορία των οχημάτων που 
κινούνται με LPG σε ολόκληρη την 
εθνική επικράτεια. Σε κράτη όπου το 
LPG είναι ήδη καθιερωμένο, πρέπει να 
επιδιωχθεί η παροχή πλήρους φάσματος 
ανεφοδιασμού από τα σημεία 
ανεφοδιασμού στον αυτοκινητόδρομο.

Or. de

Τροπολογία 104
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
ανεφοδιασμού με LNG για τις θαλάσσιες 
και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές να 
διατίθενται σε όλους τους θαλάσσιους 

1. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε τα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με 
LNG, υδρογόνο ή προηγμένα βιοκαύσιμα
για τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές 
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λιμένες του κύριου διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

πλωτές μεταφορές να διατίθενται σε όλους 
τους θαλάσσιους λιμένες και λιμένες 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας του κύριου 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ).

Or. fr

Τροπολογία 105
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
ανεφοδιασμού με LNG για τις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές να διατίθενται σε 
όλους τους λιμένες εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας του κύριου διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι συστάσεις για τα σημεία ανεφοδιασμού των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας έχουν 
συμπεριληφθεί στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 106
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα βαρέα επαγγελματικά 

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα βαρέα επαγγελματικά 
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μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν 
με LNG μπορούν να κινούνται σε όλο το 
μήκος του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ. Για 
τους σκοπούς αυτούς, τα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού για 
LNG θα έχουν εγκατασταθεί σε 
αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 400 
km το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν
με LNG, υδρογόνο ή προηγμένα 
βιοκαύσιμα μπορούν να κινούνται σε όλο 
το μήκος του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Or. fr

Τροπολογία 107
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα βαρέα επαγγελματικά 
μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν 
με LNG μπορούν να κινούνται σε όλο το 
μήκος του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ. Για 
τους σκοπούς αυτούς, τα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού για 
LNG θα έχουν εγκατασταθεί σε 
αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 400 
km το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα βαρέα επαγγελματικά 
μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν 
με LNG μπορούν να κινούνται σε όλο το 
μήκος του κύριου δικτύου. Για τους 
σκοπούς αυτούς, τα δημοσίως προσβάσιμα 
σημεία ανεφοδιασμού για LNG θα έχουν 
εγκατασταθεί σε αποστάσεις που δεν 
υπερβαίνουν τα 400 km το αργότερο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 108
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα σημεία ανεφοδιασμού με LNG 4. Όλα τα σημεία ανεφοδιασμού με LNG 
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για τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές πρέπει να πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
παράρτημα III.3.1 το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

για τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές καθώς και οι 
απαραίτητες σχετικές εγκαταστάσεις 
(όπως οι δεξαμενές αποθήκευσης, οι 
πλωτές γέφυρες κ.λπ.) πρέπει να πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται 
στο παράρτημα III.3.1 το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 109
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
διαθέσιμος επαρκής αριθμός δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού, με 
μέγιστες αποστάσεις 150 km, για να 
καθιστούν δυνατή την κυκλοφορία των 
οχημάτων που κινούνται με CNG σε 
ολόκληρη την Ένωση το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

6. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε να είναι διαθέσιμα
δημοσίως προσβάσιμα σημεία
ανεφοδιασμού για να καθιστούν δυνατή 
την κυκλοφορία των οχημάτων που 
κινούνται με CNG το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. fr

Τροπολογία 110
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
διαθέσιμος επαρκής αριθμός δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού, με 
μέγιστες αποστάσεις 150 km, για να 
καθιστούν δυνατή την κυκλοφορία των 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
διαθέσιμος επαρκής αριθμός δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού, με 
μέγιστες αποστάσεις 150 km, για να 
καθιστούν δυνατή την κυκλοφορία των 
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οχημάτων που κινούνται με CNG σε 
ολόκληρη την Ένωση το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020.

οχημάτων που κινούνται με CNG σε 
ολόκληρη την Ένωση το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020, εφόσον είναι εφικτή 
η οικονομική λειτουργία των σημείων 
ανεφοδιασμού.

Or. de

Τροπολογία 111
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2009/30/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να διατίθενται σχετικές, σαφείς και 
απλές πληροφορίες όσον αφορά τη 
συμβατότητα μεταξύ όλων των καυσίμων 
στην αγορά και των οχημάτων:

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2009/30/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να διατίθενται σχετικές, σαφείς και 
απλές πληροφορίες όσον αφορά τις 
προδιαγραφές και τη συμβατότητα μεταξύ 
όλων των καυσίμων στην αγορά και των 
οχημάτων:

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο η σαφής κατανόηση όλων των πληροφοριών σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα 
διευκολύνει την αξιολόγηση του καταναλωτή και στηρίζει παράλληλα την αποδοχή των 
ηλεκτρικών οχημάτων.

Τροπολογία 112
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επί του οχήματος. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει για όλα τα νέα οχήματα που 
πωλούνται στην επικράτεια των κρατών 
μελών από [την ημερομηνία μεταφοράς 

γ) επί του οχήματος. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει για όλα τα νέα οχήματα που 
πωλούνται στην επικράτεια των κρατών 
μελών από [δύο έτη μετά την ημερομηνία 
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της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], 
καθώς και για όλα τα άλλα οχήματα που 
ταξινομούνται στην επικράτεια των 
κρατών μελών από την ημερομηνία του 
πρώτου τεχνικού ελέγχου του οχήματος 
από την [ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].

μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο], καθώς και για όλα τα άλλα 
οχήματα που ταξινομούνται στην 
επικράτεια των κρατών μελών από την 
ημερομηνία του πρώτου τεχνικού ελέγχου 
του οχήματος μετά από [δύο έτη μετά την
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].

Or. de

Τροπολογία 113
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επί του οχήματος. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει για όλα τα νέα οχήματα που 
πωλούνται στην επικράτεια των κρατών 
μελών από [την ημερομηνία μεταφοράς 
της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], 
καθώς και για όλα τα άλλα οχήματα που 
ταξινομούνται στην επικράτεια των 
κρατών μελών από την ημερομηνία του 
πρώτου τεχνικού ελέγχου του οχήματος 
από την [ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].

γ) επί του οχήματος. Η απαίτηση αυτή 
ισχύει για όλα τα νέα οχήματα που 
πωλούνται στην επικράτεια των κρατών 
μελών από [την ημερομηνία μεταφοράς 
της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], 
καθώς και για όλα τα άλλα οχήματα που 
ταξινομούνται στην επικράτεια των 
κρατών μελών από την ημερομηνία του 
επόμενου τεχνικού ελέγχου του οχήματος 
μετά από την [ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].

Or. de

Τροπολογία 114
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μετά τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας και με την επιφύλαξη της 
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σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με την 
οποία απαιτείται από τους προμηθευτές 
καυσίμων να τυποποιήσουν τα χρώματα 
που χρησιμοποιούνται στους εύκαμπτους 
σωλήνες και τα ακροφύσια με τα οποία 
παραδίδονται καύσιμα στα πρατήρια σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση κοινών χρωμάτων για την παράδοση καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ θα βελτιώσει τη 
γνώση και την κατανόηση των καταναλωτών όσον αφορά τα διαφορετικά διαθέσιμα καύσιμα.

Τροπολογία 115
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, στις οποίες να 
καθορίζει την ακριβή τοποθεσία των 
πληροφοριών για τη συμβατότητα επί του 
οχήματος και τη γραφική παράστασή 
τους, ώστε να διασφαλίζει την 
εναρμόνισή τους σε ολόκληρη την 
Ένωση. Όταν τα καθεστώτα EN που 
περιλαμβάνουν τα πρότυπα επισήμανσης 
των καυσίμων δεν είναι διαθέσιμα ή 
κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των παραμέτρων της επισήμανσης των 
καυσίμων για τα καύσιμα που εισάγονται 
στην αγορά της Ένωσης και ανέρχονται 
στο 1% του συνολικού όγκου των 
πωλήσεων, κατά την εκτίμηση της 
Επιτροπής, σε περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη.

4. Όταν τα καθεστώτα EN που 
περιλαμβάνουν τα πρότυπα επισήμανσης 
των καυσίμων δεν είναι διαθέσιμα ή 
κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
των παραμέτρων της επισήμανσης των 
καυσίμων για τα καύσιμα που εισάγονται 
στην αγορά της Ένωσης και ανέρχονται 
στο 1% του συνολικού όγκου των 
πωλήσεων, κατά την εκτίμηση της 
Επιτροπής, σε περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη.
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Or. de

Τροπολογία 116
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Δεν ανατίθεται στην Επιτροπή καμία
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. nl

Τροπολογία 117
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3, 4, 5 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3, 4, 5 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
[παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπληρώσει
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή εκπονεί 
έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσίας 
το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη 
λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ταυτόσημης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο αντιταχθούν στην 
ανανέωση αυτή το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. ro
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Τροπολογία 118
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3, 4, 5 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Δεν ανατίθεται στην Επιτροπή καμία
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. nl

Τροπολογία 119
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3, 4, 5 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 4, 5 και 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον.

Or. de

Τροπολογία 120
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ανατιθέμενες εξουσίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 
δύναται να ανακληθούν οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της 
εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη 

3. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 4, 5 και 6 
εξουσιοδότηση δύναται να ανακαλείται 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της 
εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 
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ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

Or. de

Τροπολογία 121
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 
και 6 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 
προβληθεί ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν 
ένσταση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 
6 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 
προβληθεί ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν 
ένσταση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 122
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1



AM\1002401EL.doc 61/69 PE516.901v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελείται από 
μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, όπως 
οικοδομικές άδειες, άδειες για χώρους 
στάθμευσης, πιστοποίηση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
επιχειρήσεων, παραχωρήσεις πρατηρίων 
καυσίμων.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελείται από 
μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, όπως 
οικοδομικές άδειες, άδειες για χώρους 
στάθμευσης, πιστοποίηση 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
επιχειρήσεων, παραχωρήσεις πρατηρίων 
καυσίμων. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το αίτημα κάποιου πιθανού 
προμηθευτή εναλλακτικών καυσίμων θα 
εγκριθεί εντός τριών μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος, το ρυθμιστικό 
πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει 
λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμοστέες
τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες, το 
προσωπικό, τη μεθοδολογία και τη 
νομοθεσία ώστε να αποφευχθούν 
γραφειοκρατικές και νομοθετικές 
καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 123
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. de

Τροπολογία 124
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάπτυξη και στήριξη της κατασκευής διαγράφεται
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός 
προοριζόμενος για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ο 
οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το 
είδος των καυσίμων και των μεταφορών 
(οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές και 
αεροπορικές).
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός 
προοριζόμενος για την ενίσχυση 
εργοστασίων μεταποίησης για 
τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων, ο 
οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το 
είδος των καυσίμων και των μεταφορών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας δεν μπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση δημόσιων 
χρηματοδοτήσεων από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 125
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 5 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εθνικοί στόχοι για το 2020 όσον αφορά 
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων, για τα διάφορα είδη καυσίμων 
και μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, 
πλωτές και αεροπορικές) και τις σχετικές 
υποδομές·

– Επιδιωκόμενες εθνικές τιμές για το έτος 
2020 όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων για τα διάφορα 
είδη μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, 
πλωτές και αεροπορικές) και τις σχετικές 
υποδομές·

Or. de
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Τροπολογία 126
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικοί στόχοι για το 2020 όσον αφορά 
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, για τα διάφορα είδη καυσίμων 
και μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, 
πλωτές και αεροπορικές) και τις σχετικές 
υποδομές·

Εθνικοί στόχοι για το 2020 όσον αφορά τη 
συνολική μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας καθώς και της κατανάλωσης 
πετρελαίου και των παραγώγων του στον 
τομέα των μεταφορών, τη μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης στις αστικές 
περιοχές, την ανάπτυξη των 
ηλεκτροκίνητων δημόσιων μέσων 
μεταφοράς και την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, για τα διάφορα 
είδη καυσίμων και μεταφορών (οδικές, 
σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές) 
και τις σχετικές υποδομές·

Or. fr

Τροπολογία 127
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 5 – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εθνικοί στόχοι που τίθενται ετησίως για 
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, για διάφορα είδη καυσίμων 
και μεταφορών, και για τις σχετικές 
υποδομές προκειμένου να επιτευχθούν οι 
εθνικοί στόχοι για το 2020.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 128
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – τίτλος πίνακα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
κάθε κράτος μέλος

Ενδεικτικός αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
κάθε κράτος μέλος

Or. en

Τροπολογία 130
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – τίτλος πίνακα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
κάθε κράτος μέλος

Ενδεικτικός ελάχιστος αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
κάθε κράτος μέλος

Or. en

Τροπολογία 131
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – πίνακας – τρίτη στήλη
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης (σε χιλιάδες)

Αριθμός δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης (σε χιλιάδες)

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

Or. ro
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Τροπολογία 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικής 
ενέργειας χαμηλής ισχύος για 
μηχανοκίνητα οχήματα

1.1. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικής 
ενέργειας βασικής ισχύος για 
μηχανοκίνητα οχήματα

Or. en

Τροπολογία 133
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙI – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αργής επαναφόρτισης 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για 
ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για 
σκοπούς διαλειτουργικότητας, με 
συνδετήρες τύπου 2, όπως περιγράφονται 
στο πρότυπο EN 62196-2: 2012.

Τα σημεία βασικής επαναφόρτισης 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για 
ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για 
σκοπούς διαλειτουργικότητας, με 
ρευματοδότες τύπου 2, όπως 
περιγράφονται στο πρότυπο EN 62196-
2:2012 και τις αντίστοιχες 
επικαιροποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα σημεία αργής επαναφόρτισης 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για 
ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για 

Τα σημεία βασικής επαναφόρτισης 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για
ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για 
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σκοπούς διαλειτουργικότητας, με 
συνδετήρες τύπου 2, όπως περιγράφονται 
στο πρότυπο EN 62196-2: 2012.

σκοπούς διαλειτουργικότητας, με 
συνδετήρες τύπου 2, όπως περιγράφονται 
στο πρότυπο EN 62196-2: 2012.

Or. en

Τροπολογία 135
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία αργής επαναφόρτισης 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για 
ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για 
σκοπούς διαλειτουργικότητας, με κύριες 
συσκευές για ασύρματη μεταφορά 
ενέργειας όπως ορίζεται στο πρότυπο 
IEC/TS 61980-3, που πρέπει να εγκριθεί 
μέχρι το 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αποτρέπει την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
επαναφόρτισης, όπως η ασύρματη φόρτιση.

Τροπολογία 136
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικής 
ενέργειας υψηλής ισχύος για μηχανοκίνητα 
οχήματα

1.2. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικής 
ενέργειας υψηλής ισχύος για μηχανοκίνητα 
οχήματα άνω των 22 kW

Or. en
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Τροπολογία 137
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα σημεία ταχείας επαναφόρτισης 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για 
ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για 
σκοπούς διαλειτουργικότητας, με 
συνδετήρες τύπου 2, όπως περιγράφονται 
στο πρότυπο EN 62196-2: 2012.

Τα σημεία ταχείας επαναφόρτισης 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για 
οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς 
διαλειτουργικότητας, με συνδεδεμένα 
καλώδια με συνδετήρα τύπου 2, όπως 
περιγράφονται στο πρότυπο EN 62196- -
2:2012 και τις αντίστοιχες 
επικαιροποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 138
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία ταχείας επαναφόρτισης 
συνεχούς ρεύματος (DC) για ηλεκτρικά 
οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς 
διαλειτουργικότητας, με συνδετήρες τύπου 
«Combo 2»", όπως περιγράφονται στο 
αντίστοιχο πρότυπο EN που πρόκειται να 
εγκριθεί έως το 2014.

Τα σημεία ταχείας επαναφόρτισης 
συνεχούς ρεύματος (DC) για ηλεκτρικά 
οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς 
διαλειτουργικότητας, με συνδετήρες 
συμβατούς με πολλαπλά πρότυπα, οι 
οποίοι παρέχουν σύνδεση τύπου 
«CHAdeMO» και «Combo 2», όπως 
περιγράφονται στο αντίστοιχο πρότυπο EN 
που πρόκειται να εγκριθεί έως το 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα μελλοντικά πρότυπα να είναι τεχνολογικά ουδέτερα και συμβατά με τις 
εξελίξεις της αγοράς, δηλαδή να είναι συμβατά με τα ηλεκτρικά οχήματα που παράγονται και 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.
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Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σημεία ανεφοδιασμού με υγροποιημένο 
φυσικό αέριο για πλοία πληρούν τα 
αντίστοιχα πρότυπα EN, που θα εγκριθούν 
έως το 2014.

Τα σημεία ανεφοδιασμού με υγροποιημένο 
φυσικό αέριο για πλοία πληρούν τα 
αντίστοιχα πρότυπα EN, που θα εγκριθούν 
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς 
και πρότυπα IMO και ISO έως το 2014. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να συντονιστούν 
ώστε να υποστηρίξουν από κοινού την 
ανάπτυξη των εν λόγω προτύπων από τα 
IMO και ISO το συντομότερο δυνατόν.

Or. en


