
AM\1002401ET.doc PE516.901v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2013/0012(COD)

9.9.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
16–139

Arvamuse projekt
Niki Tzavela
(PE514.770v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))



PE516.901v03-00 2/62 AM\1002401ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\1002401ET.doc 3/62 PE516.901v03-00

ET

Muudatusettepanek 16
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning
eksperdiarvamuste põhjal tehti kindlaks, et 
peamised nafta pikaajalise asendamise
CO2-heite vähendamise potentsiaaliga 
alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, maagaas ja veeldatud 
naftagaas.

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning
eksperdiarvamuste põhjal tehti kindlaks, et 
peamised nafta asendamise potentsiaaliga 
alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, maagaas ja veeldatud 
naftagaas. Transpordisektori CO2-heite 
vähendamine nõuab siiski täiendavaid 
meetmeid ja strateegiaid, mis ei piirdu 
üksnes alternatiivkütuste toetamisega, 
vaid hõlmavad ka üldise energiatarbimise 
vähendamist, asjakohaste normide 
kehtestamist kõigi transpordiliikide 
sõidukite CO2-heite kohta, kõigi 
jõuseadmete suhtes kehtestatavaid 
energiatõhususe nõudeid, avalike 
transporditeenuste (ühistransport ja 
keskkonnahoidlikud liiklusvahendid) 
arendamise viise või selliste põhimõtete, 
nagu „kasutaja maksab” ja „saastaja 
maksab” tingimusteta kohaldamist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning 
eksperdiarvamuste põhjal tehti kindlaks, et 
peamised nafta pikaajalise asendamise 
CO2-heite vähendamise potentsiaaliga 

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning 
eksperdiarvamuste põhjal tehti kindlaks, et 
peamised nafta pikaajalise asendamise 
CO2-heite vähendamise potentsiaaliga 
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alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, maagaas ja veeldatud 
naftagaas.

alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, maagaas, veeldatud maagaas
ja veeldatud naftagaas.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning 
eksperdiarvamuste13 põhjal tehti kindlaks, 
et peamised nafta pikaajalise asendamise 
CO2-heite vähendamise potentsiaaliga 
alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, maagaas ja veeldatud 
naftagaas.

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning 
eksperdiarvamuste13 põhjal tehti kindlaks, 
et peamised nafta pikaajalise asendamise 
CO2-heite vähendamise potentsiaaliga 
alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, parafiinkütused, maagaas ja 
veeldatud naftagaas.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning 
eksperdiarvamuste põhjal tehti kindlaks, et 
peamised nafta pikaajalise asendamise 
CO2-heite vähendamise potentsiaaliga 
alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, maagaas ja veeldatud 
naftagaas.

(4) Sidusrühmade ja liikmesriikide 
ekspertidega konsulteerimise ning 
eksperdiarvamuste põhjal tehti kindlaks, et 
peamised nafta pikaajalise asendamise 
CO2-heite vähendamise potentsiaaliga 
alternatiivkütused on elekter, vesinik, 
biokütused, maagaas (võimaluse korral ka 
kildagaas) ja veeldatud naftagaas.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 
6. juuni 2012. aasta aruandes leiti, et ELi 
ühtlustatud alternatiivkütuste 
infrastruktuuri puudumine takistab 
alternatiivkütustel töötavate sõidukite 
turuletoomist ja viivitab neist 
keskkonnakasu saamist. Komisjoni
teatises „CARS 2020: Euroopa 
konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku 
autotööstuse tegevuskava” võeti aluseks 
CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 
aruande peamised soovitused ja esitati 
neil põhinev tegevuskava. Käesolev 
direktiiv alternatiivkütuste infrastruktuuri 
kohta on üks komisjoni teatatud 
põhimeetmetest.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 21
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vältida tuleks siseturu killustumist 
alternatiivkütuste kooskõlastamata 
turuletoomise tõttu. Kõikide liikmesriikide 
kooskõlastatud poliitikaraamistikud 
peaksid seepärast andma pikaajalise 
kindluse, mida on vaja avaliku ja 
erasektori investeeringuteks sõiduki- ja 
kütusetehnoloogiasse ning infrastruktuuri 

(6) Vältida tuleks siseturu killustumist 
alternatiivkütuste kooskõlastamata 
turuletoomise tõttu. Kõikide liikmesriikide 
kooskõlastatud poliitikaraamistikud 
peaksid teenima kahte eesmärki: muuta 
transpordisektor sõltumatuks naftast ja 
vähendada 2050. aastaks 60 % võrra 
transpordist tulenevate 
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rajamiseks. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
kehtestama riiklikud poliitikaraamistikud, 
milles kirjeldatakse nende eesmärke ja 
alternatiivkütuste turu arengut toetavaid 
meetmeid, sealhulgas rajatavat
infrastruktuuri. Liikmesriigid peaksid 
konsultatsioonide või poliitikaraamistike 
kaudu tegema piirkondlikul või 
makropiirkondlikul tasandil koostööd teiste 
naaberliikmesriikidega, eriti siis, kui on 
vaja tagada alternatiivkütuste 
infrastruktuuriga kaetuse piiriülene 
järjepidevus või ehitada riigipiiride 
lähedusse uus infrastruktuur. Komisjon 
peaks pärast riiklike poliitikaraamistike 
korrapärast hindamist tagama nende 
kooskõlastamise ja ELi tasandil poliitilise 
sidususe.

kasvuhoonegaaside heidet. Liikmesriigid 
peaksid seetõttu kehtestama riiklikud 
poliitikaraamistikud, milles kirjeldatakse 
nende eesmärke üldise energia-, eelkõige 
nafta ja naftasaaduste tarbimise 
vähendamiseks transpordisektoris ning 
elektrienergial töötava ühistranspordi ja
alternatiivkütuste kasutuselevõtuks, 
sealhulgas vajaliku infrastruktuuri
rajamiseks. Liikmesriigid peaksid 
konsultatsioonide või poliitikaraamistike 
kaudu tegema piirkondlikul või 
makropiirkondlikul tasandil koostööd teiste 
naaberliikmesriikidega, eriti siis, kui on 
vaja tagada alternatiivkütuste 
infrastruktuuriga kaetuse piiriülene 
järjepidevus või ehitada riigipiiride 
lähedusse uus infrastruktuur. Komisjon 
peaks pärast riiklike poliitikaraamistike 
korrapärast hindamist tagama nende 
kooskõlastamise ja ELi tasandil poliitilise 
sidususe.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vältida tuleks siseturu killustumist 
alternatiivkütuste kooskõlastamata 
turuletoomise tõttu. Kõikide liikmesriikide 
kooskõlastatud poliitikaraamistikud 
peaksid seepärast andma pikaajalise 
kindluse, mida on vaja avaliku ja erasektori 
investeeringuteks sõiduki- ja 
kütusetehnoloogiasse ning infrastruktuuri 
rajamiseks. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
kehtestama riiklikud poliitikaraamistikud, 
milles kirjeldatakse nende eesmärke ja 
alternatiivkütuste turu arengut toetavaid 
meetmeid, sealhulgas rajatavat 

(6) Vältida tuleks siseturu killustumist 
alternatiivkütuste kooskõlastamata 
turuletoomise tõttu. Kõikide liikmesriikide 
kooskõlastatud poliitikaraamistikud 
peaksid seepärast andma pikaajalise 
kindluse, mida on vaja avaliku ja erasektori 
investeeringuteks sõiduki- ja 
kütusetehnoloogiasse ning infrastruktuuri 
rajamiseks. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
kehtestama riiklikud poliitikaraamistikud, 
milles kirjeldatakse nende eesmärke ja 
alternatiivkütuste turu arengut toetavaid 
meetmeid, sealhulgas rajatavat 
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infrastruktuuri. Liikmesriigid peaksid 
konsultatsioonide või poliitikaraamistike 
kaudu tegema piirkondlikul või 
makropiirkondlikul tasandil koostööd teiste 
naaberliikmesriikidega, eriti siis, kui on 
vaja tagada alternatiivkütuste 
infrastruktuuriga kaetuse piiriülene 
järjepidevus või ehitada riigipiiride 
lähedusse uus infrastruktuur. Komisjon 
peaks pärast riiklike poliitikaraamistike 
korrapärast hindamist tagama nende 
kooskõlastamise ja ELi tasandil poliitilise 
sidususe.

infrastruktuuri. Liikmesriigid peaksid 
konsultatsioonide või poliitikaraamistike 
kaudu tegema piirkondlikul või 
makropiirkondlikul tasandil koostööd teiste 
naaberliikmesriikidega, eriti siis, kui on 
vaja tagada alternatiivkütuste 
infrastruktuuriga kaetuse piiriülene 
järjepidevus või ehitada riigipiiride 
lähedusse uus infrastruktuur. Komisjon 
peaks pärast riiklike poliitikaraamistike 
korrapärast hindamist tagama nende 
kooskõlastamise ja ELi tasandil poliitilise 
sidususe. Komisjon peaks uurima kõiki 
võimalusi ja allikaid, et edendada 
alternatiivkütuste infrastruktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vältida tuleks siseturu killustumist 
alternatiivkütuste kooskõlastamata 
turuletoomise tõttu. Kõikide liikmesriikide 
kooskõlastatud poliitikaraamistikud 
peaksid seepärast andma pikaajalise 
kindluse, mida on vaja avaliku ja erasektori 
investeeringuteks sõiduki- ja 
kütusetehnoloogiasse ning infrastruktuuri 
rajamiseks. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
kehtestama riiklikud poliitikaraamistikud, 
milles kirjeldatakse nende eesmärke ja 
alternatiivkütuste turu arengut toetavaid 
meetmeid, sealhulgas rajatavat 
infrastruktuuri. Liikmesriigid peaksid 
konsultatsioonide või poliitikaraamistike 
kaudu tegema piirkondlikul või 
makropiirkondlikul tasandil koostööd teiste 
naaberliikmesriikidega, eriti siis, kui on 
vaja tagada alternatiivkütuste 
infrastruktuuriga kaetuse piiriülene 

(6) Vältida tuleks siseturu killustumist 
alternatiivkütuste kooskõlastamata 
turuletoomise tõttu. Kõikide liikmesriikide 
kooskõlastatud poliitikaraamistikud 
peaksid seepärast andma pikaajalise 
kindluse, mida on vaja avaliku ja erasektori 
investeeringuteks sõiduki- ja 
kütusetehnoloogiasse ning infrastruktuuri 
rajamiseks. Reguleerimisega tuleb ette 
näha õiged stiimulid, eelkõige püüeldes 
raamistike lähenemise poole.
Liikmesriigid peaksid seetõttu kehtestama 
riiklikud poliitikaraamistikud, milles 
kirjeldatakse nende eesmärke ja 
alternatiivkütuste turu arengut toetavaid 
meetmeid, sealhulgas rajatavat 
infrastruktuuri. Liikmesriigid peaksid 
konsultatsioonide või poliitikaraamistike 
kaudu tegema piirkondlikul või 
makropiirkondlikul tasandil koostööd teiste 
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järjepidevus või ehitada riigipiiride 
lähedusse uus infrastruktuur. Komisjon 
peaks pärast riiklike poliitikaraamistike 
korrapärast hindamist tagama nende 
kooskõlastamise ja ELi tasandil poliitilise 
sidususe.

naaberliikmesriikidega, eriti siis, kui on 
vaja tagada alternatiivkütuste 
infrastruktuuriga kaetuse piiriülene 
järjepidevus või ehitada riigipiiride 
lähedusse uus infrastruktuur. Komisjon 
peaks pärast riiklike poliitikaraamistike 
korrapärast hindamist tagama nende 
kooskõlastamise ja ELi tasandil poliitilise 
sidususe.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liidu ja liikmesriigi alternatiivkütuste 
toetusmeetmeid tuleks kohaldada ainult 
riiklike poliitikaraamistikega hõlmatud 
kütuste suhtes, et avaliku sektori toetus 
keskenduks siseturu kooskõlastatud 
arendamisele alternatiivkütustel 
töötavatel sõidukitel ja laevadel põhineva 
üleliidulise liikuvuse suunas.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Alternatiivkütuste infrastruktuuri 
toetusmeetmeid tuleb rakendada ELi 
toimimise lepingus olevate riigiabi 

(8) Alternatiivkütuste ja nendega seotud 
infrastruktuuri toetusmeetmeid tuleb 
rakendada ELi toimimise lepingus olevate 
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eeskirjade põhimõtete kohaselt. riigiabi eeskirjade põhimõtete kohaselt.
Lubatud ei ole toetusmeetmed, mis 
kujutavad endast liidu ja liikmesriikide 
otsest või kaudset rahalist abi.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Biokütused on biomassist toodetud 
kütused, nagu on määratletud direktiivis 
2009/28/EÜ. Biokütused on praegu 
tähtsaim alternatiivkütuste liik, mis 
moodustab 4,4 % ELi transpordis 
tarbitavast kütusest. Nad võivad kaasa 
aidata CO2-heite olulisele vähendamisele, 
kui neid toodetakse säästvalt ja nad ei 
põhjusta kaudset maakasutuse muutust. 
Nendest saaks puhast energiat kõigi 
transpordiliikide jaoks. Tarneraskused ja 
säästlikkusega seotud kaalutlused võivad 
siiski nende kasutamist piirata.

(9) Biokütused on biomassist toodetud 
kütused. Biokütused on praegu tähtsaim 
alternatiivkütuste liik, mis moodustab 
4,4 % ELi transpordis tarbitavast kütusest.

Or. nl

Muudatusettepanek 27
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Alternatiivkütuste infrastruktuuri 
ebaühtlane arendamine liidus takistab 
mastaabisäästu saavutamist pakkumise 
poolel ja üleliidulist liikuvust nõudluse 
poolel. Rajada tuleb uued 

(10) Alternatiivkütuste infrastruktuuri 
ebaühtlane arendamine liidus takistab 
mastaabisäästu saavutamist pakkumise 
poolel ja üleliidulist liikuvust nõudluse 
poolel. Rajada tuleb uued 
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infrastruktuurivõrgud, eelkõige elektri, 
vesiniku ja maagaasi (veeldatud ja 
surumaagaas) jaoks.

infrastruktuurivõrgud, eelkõige elektri, 
vesiniku ja maagaasi (veeldatud ja 
surumaagaas) jaoks. Tuletab meelde, kui 
oluline on tehnoloogiline areng, 
demonstreerimine ja infrastruktuur 
eelkõige vesiniku valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Alternatiivkütuste infrastruktuuri 
ebaühtlane arendamine liidus takistab 
mastaabisäästu saavutamist pakkumise 
poolel ja üleliidulist liikuvust nõudluse 
poolel. Rajada tuleb uued 
infrastruktuurivõrgud, eelkõige elektri, 
vesiniku ja maagaasi (veeldatud ja 
surumaagaas) jaoks.

(10) Alternatiivkütuste infrastruktuuri 
ebaühtlane arendamine liidus takistab 
mastaabisäästu saavutamist pakkumise 
poolel ja üleliidulist liikuvust nõudluse 
poolel. Rajada tuleb uued 
infrastruktuurivõrgud, eelkõige elektri, 
vesiniku, maagaasi (veeldatud ja 
surumaagaas) ning veeldatud naftagaasi
jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige 
linnastutele keskendudes tagama, et 

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Laadimispunktide paigaldamine kuulub 
liikmesriikide riikliku poliitika 
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elektrisõidukite laadimispunkte rajataks 
piisavalt, vähemalt kaks korda nii palju 
kui on sõidukeid, ja et 10 % neist oleksid 
üldkasutatavad. Elektrisõidukite 
eraomanikud sõltuvad suurel määral 
juurdepääsust üldkasutatavates (nt 
korterelamute, büroo- või ärihoonete) 
parklates asuvatele laadimispunktidele. 
Riigiasutused peaksid kodanike 
abistamiseks ette nägema eeskirjad, mis 
tagaksid, et kinnisvaraarendajad ja –
haldajad looksid asjakohased 
infrastruktuurid, kus oleks piisaval arvul 
elektrisõidukite laadimispunkte.

valdkonda.1

__________________
1 Kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Or. nl

Muudatusettepanek 30
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, vähemalt 
kaks korda nii palju kui on sõidukeid, ja 
et 10 % neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 

(11) Taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes püüdma tagada, et 
elektrisõidukite, eelkõige ühiskasutatavate 
sõidukite (ühisautod, taksod, furgoonid, 
bussid, trammid, rongid jne) ning 
elektrimootoriga jalgrataste, motorollerite 
ja mootorrataste laadimispunkte rajataks 
piisavalt, ja et 10 % neist oleksid 
üldkasutatavad. Elektrisõidukite 
eraomanikud sõltuvad suurel määral 
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eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

juurdepääsust üldkasutatavates (nt 
korterelamute, büroo- või ärihoonete) 
parklates asuvatele laadimispunktidele.
Riigiasutused peaksid kodanike 
abistamiseks ette nägema eeskirjad, mis 
tagaksid, et kinnisvaraarendajad ja –
haldajad looksid asjakohased 
infrastruktuurid, kus oleks piisaval arvul 
elektrisõidukite laadimispunkte.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, vähemalt 
kaks korda nii palju kui on sõidukeid, ja 
et 10 % neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes püüdma, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, ja et osa
neist oleks avalikkusele kättesaadav, 
pidades silmas geograafilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke aspekte.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, vähemalt 
kaks korda nii palju kui on sõidukeid, ja 
et 10 % neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt ja piisav 
arv neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
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keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, vähemalt 
kaks korda nii palju kui on sõidukeid, ja 
et 10 % neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, üks 
laadimispunkt nelja sõiduki kohta, ja et 10 
% neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, vähemalt 
kaks korda nii palju kui on sõidukeid, ja 
et 10 % neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 

(11) Taastuvenergiaallikatest saadav
elekter on puhas kütus, mis sobib eelkõige 
nelja- ja kaherattaliste elektrisõidukite 
kasutuselevõtuks linnastutes, mille 
tulemusel võib paraneda õhukvaliteet ja 
väheneda müra. Liikmesriigid peaksid 
eelkõige linnastutele keskendudes tagama, 
et elektrisõidukite laadimispunkte rajataks 
piisavalt, ja et 10 % neist oleksid 
üldkasutatavad. Elektrisõidukite 
eraomanikud sõltuvad suurel määral 
juurdepääsust üldkasutatavates (nt 
korterelamute, büroo- või ärihoonete) 
parklates asuvatele laadimispunktidele.
Riigiasutused peaksid kodanike 
abistamiseks ette nägema eeskirjad, mis 
tagaksid, et kinnisvaraarendajad ja –
haldajad looksid asjakohased 
infrastruktuurid, kus oleks piisaval arvul 
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laadimispunkte. elektrisõidukite laadimispunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, vähemalt 
kaks korda nii palju kui on sõidukeid, ja et 
10 % neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

(11) Elekter on kasutamiskohas puhas 
kütus, mis sobib eelkõige nelja- ja 
kaherattaliste elektrisõidukite 
kasutuselevõtuks linnastutes, mille 
tulemusel võib paraneda õhukvaliteet ja 
väheneda müra. Liikmesriigid peaksid 
eelkõige linnastutele keskendudes tagama, 
et elektrisõidukite laadimispunkte rajataks 
piisavalt, vähemalt kaks korda nii palju kui 
on sõidukeid, ja et 10 % neist oleksid 
üldkasutatavad. Elektrisõidukite 
eraomanikud sõltuvad suurel määral 
juurdepääsust üldkasutatavates (nt 
korterelamute, büroo- või ärihoonete) 
parklates asuvatele laadimispunktidele.
Riigiasutused peaksid kodanike 
abistamiseks ette nägema eeskirjad, mis 
tagaksid, et kinnisvaraarendajad ja –
haldajad looksid asjakohased 
infrastruktuurid, kus oleks piisaval arvul 
elektrisõidukite laadimispunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Elektrisõidukite infrastruktuuri 
arendamisel tuleb arvesse võtta kõnealuse 
infrastruktuuri ja elektrisüsteemi 
vastastikust mõju ning liidu 
elektripoliitikat. Elektrisõidukite 
laadimispunktide rajamine ja käitamine 
peaks toimuma konkurentsiturul, millele 
on juurdepääs kõikidel 
laadimisinfrastruktuuride rajamisest või 
käitamisest huvitatud isikutel.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 37
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid peaksid tagama
üldkasutatava infrastruktuuri rajamise
mootorsõidukite varustamiseks vesinikuga, 
nii et mootorsõidukite tanklate vaheline 
kaugus võimaldaks vesinikusõidukitel 
kogu riigi ulatuses ringi liikuda ja et 
linnastutes oleks teatav arv tanklaid. See 
võimaldaks vesinikusõidukitel kogu liidus 
ringi liikuda.

(18) Vesiniku kasutamise kasuks 
otsustanud liikmesriigid peaksid püüdma 
rajada üldkasutatava infrastruktuuri 
mootorsõidukite varustamiseks vesinikuga, 
nii et mootorsõidukite tanklate vaheline 
kaugus võimaldaks vesinikusõidukitel 
kogu riigi ulatuses ringi liikuda ja et 
linnastutes oleks teatav arv tanklaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid peaksid tagama 
üldkasutatava infrastruktuuri rajamise 
mootorsõidukite varustamiseks vesinikuga, 
nii et mootorsõidukite tanklate vaheline 
kaugus võimaldaks vesinikusõidukitel 
kogu riigi ulatuses ringi liikuda ja et 
linnastutes oleks teatav arv tanklaid. See
võimaldaks vesinikusõidukitel kogu liidus 
ringi liikuda.

(18) Liikmesriigid, kes otsustavad 
kasutada transpordis vesinikku, peaksid 
tagama üldkasutatava infrastruktuuri 
rajamise mootorsõidukite varustamiseks 
vesinikuga, nii et mootorsõidukite tanklate 
vaheline kaugus võimaldaks 
vesinikusõidukitel kogu riigi ulatuses ringi 
liikuda ja et linnastutes oleks teatav arv 
tanklaid. See hõlbustaks vesinikusõidukitel 
kogu liidus ringi liikuda.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid peaksid tagama 
üldkasutatava infrastruktuuri rajamise 
mootorsõidukite varustamiseks vesinikuga, 
nii et mootorsõidukite tanklate vaheline 
kaugus võimaldaks vesinikusõidukitel 
kogu riigi ulatuses ringi liikuda ja et 
linnastutes oleks teatav arv tanklaid. See 
võimaldaks vesinikusõidukitel kogu liidus 
ringi liikuda.

(18) Liikmesriigid peaksid tagama 
üldkasutatava infrastruktuuri rajamise 
mootorsõidukite varustamiseks vesinikuga,
kui tehnoloogia on selleks küps, nii et 
mootorsõidukite tanklate vaheline kaugus 
võimaldaks vesinikusõidukitel kogu riigi 
ulatuses ringi liikuda ja et linnastutes oleks 
teatav arv tanklaid. See võimaldaks 
vesinikusõidukitel kogu liidus ringi liikuda.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20



PE516.901v03-00 18/62 AM\1002401ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid tagama
üldkasutatava infrastruktuuri rajamise
mootorsõidukite varustamiseks gaasilises 
olekus surumaagaasiga, nii et 
tanklatevaheline kaugus võimaldaks 
surumaagaasisõidukitel kogu liidu ulatuses
ringi liikuda, ja et linnastutes oleks teatav 
arv tanklaid.

(20) Gaasilises olekus surumaagaasi 
kasutamise kasuks otsustanud
liikmesriigid peaksid püüdma rajada
üldkasutatava infrastruktuuri 
mootorsõidukite varustamiseks nimetatud
surumaagaasiga, nii et tanklatevaheline 
kaugus võimaldaks surumaagaasisõidukitel
liidus ringi liikuda, ja et linnastutes oleks 
teatav arv tanklaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna mootorsõidukikütuste liigid aina 
mitmekesistuvad ja kodanike liikuvus liidu 
maanteedel kasvab pidevalt, tuleb tarbijad 
varustada selge ja kergesti arusaadava 
teabega nende sõiduki sobivuse kohta eri 
kütustega, mida liidu transpordikütuste 
turul pakutakse, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiivi 2009/30/EÜ, millega 
muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses 
bensiini, diislikütuse ja gaasiõli 
spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve 
ja vähendamise mehhanism ning millega 
muudetakse nõukogu 
direktiivi 1999/32/EÜ seoses 
siseveelaevades kasutatava kütuse 
spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ,21

kohaldamist.

(24) Kuna mootorsõidukikütuste liigid aina 
mitmekesistuvad ja kodanike liikuvus liidu 
maanteedel kasvab pidevalt, tuleb tarbijad 
varustada selge ja kergesti arusaadava 
teabega nende sõiduki sobivuse kohta eri 
kütustega, mida liidu transpordikütuste 
turul pakutakse, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiivi 2009/30/EÜ, millega 
muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses 
bensiini, diislikütuse ja gaasiõli 
spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve 
ja vähendamise mehhanism ning millega 
muudetakse nõukogu 
direktiivi 1999/32/EÜ seoses
siseveelaevades kasutatava kütuse 
spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ,21

kohaldamist. Eelkõige tuleks kaaluda 
üleliidulist standardimist tanklate 
kütusevoolikute ja -otsakute värvide 
puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
sätete kohandamine turu ja tehnika 
arenguga, tuleks komisjonile anda 
volitused võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte alternatiivkütuste 
portfelli, infrastruktuuri tunnusjoonte ja 
piisava katvuse ning kütusenormide kohta.
Eelkõige on oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil.

(25) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
sätete kohandamine turu ja tehnika 
arenguga, peaks komisjon hiljemalt 31. 
detsembriks 2018 esitama käesoleva 
direktiivi läbivaatamise tulemused, 
eelkõige alternatiivkütuste portfelli, 
infrastruktuuri tunnusjoonte ja piisava 
katvuse ning kütusenormide kohta.
Eelkõige on oluline, et komisjon 
korraldaks sellega seoses asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
sätete kohandamine turu ja tehnika 
arenguga, tuleks komisjonile anda 
volitused võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte alternatiivkütuste 
portfelli, infrastruktuuri tunnusjoonte ja 
piisava katvuse ning kütusenormide kohta.
Eelkõige on oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

(25) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
sätete kohandamine turu ja tehnika 
arenguga, tuleks komisjonile anda 
volitused võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte infrastruktuuri 
tunnusjoonte ja piisava katvuse ning 
kütusenormide kohta. Eelkõige on oluline, 
et komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil.
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ekspertide tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 44
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
meetmete raamistik alternatiivkütuste
infrastruktuuri kasutuselevõtuks liidus, et 
vabaneda transpordi naftasõltuvusest, ja
sätestatakse alternatiivkütuste
infrastruktuuri rajamise miinimumnõuded 
ja ühised tehnilised kirjeldused, sealhulgas 
elektrisõidukite laadimispunktide ning 
maagaasi- (veeldatud ja surumaagaas) ja 
vesinikutanklate tehnilised kirjeldused.

Käesoleva direktiiviga püütakse saavutada 
kaks eesmärki: muuta transpordisektor 
sõltumatuks naftast ja vähendada 2050. 
aastaks 60 % võrra transpordist 
tulenevate kasvuhoonegaaside heidet. 
Direktiiviga kehtestatakse ühine meetmete 
raamistik, mille eesmärk on rajada liidus
alternatiivkütuste infrastruktuur ja 
edendada selle arengut, ning sätestatakse 
alternatiivkütuste infrastruktuuri rajamise 
ühised tehnilised kirjeldused, sealhulgas 
elektrisõidukite laadimispunktide ning 
maagaasi- (veeldatud ja surumaagaas) ja 
vesinikutanklate tehnilised kirjeldused.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „alternatiivkütused” – kütused, mis 
asendavad transpordi energiavarustuses 
fossiilseid kütteõlisid ja millel on 
potentsiaali aidata kaasa selle CO2-heite 
vähendamisele. Need on järgmised:

(1) „alternatiivkütused” – kütused, mis 
asendavad transpordi energiavarustuses 
fossiilseid kütteõlisid ja millel on 
potentsiaali aidata kaasa selle CO2-heite 
vähendamisele. Need on näiteks järgmised:
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Or. ro

Muudatusettepanek 46
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „alternatiivkütused” – kütused, mis 
asendavad transpordi energiavarustuses
fossiilseid kütteõlisid ja millel on 
potentsiaali aidata kaasa selle CO2-heite 
vähendamisele. Need on järgmised:

1) „alternatiivkütused” – kütused, mis 
asendavad transpordi energiavarustuses
naftat ja naftasaadusi. Need on järgmised:

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elekter; – taastuvatest energiaallikatest toodetud
elekter vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ 
määratlusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vesinik; – taastuvatest energiaallikatest toodetud
vesinik vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ 
määratlusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– biokütused vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ 
määratlusele;

– jäätmetest ja prügist toodetud täiustatud
biokütused vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi [XXXX/XX/EÜ] 
(millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta 
ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta)
määratlusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sünteetilised kütused; – parafiinkütused;

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sünteetilised kütused; sünteetilised kütused, nt dimetüüleeter;

Or. de

Selgitus

Dimetüüleeter on juba turule viidud kütus ning tuleks seetõttu eraldi välja tuua.

Muudatusettepanek 52
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– maagaas, sealhulgas biometaan, 
gaasilises olekus (surumaagaas) ja 
veeldatud olekus (veeldatud maagaas) ning

– tavapärane maagaas, sealhulgas 
biometaan, gaasilises olekus (surumaagaas) 
ja veeldatud olekus (veeldatud maagaas) 
ning

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 5 a 
(uus)
– dimetüüleeter (DME)
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Or. en

Selgitus

Dimetüüleetrit (DME) tuleks mainida näitena sünteetilistest kütustest, sest DMEst võib saada 
oluline alternatiivkütus raskeveokite jaoks.

Muudatusettepanek 54
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veeldatud naftagaas; – dimetüüleeter (DME) ning
veeldatud naftagaas;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veeldatud naftagaas; – tavapärane veeldatud naftagaas;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „laadimispunkt” – tavalaadimispunkt (2) „laadimispunkt” – spetsiaalne 
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või kiirlaadimispunkt või paigaldis 
elektrisõiduki aku füüsiliseks 
vahetamiseks;

parkimiskoht seadmetega, mis 
võimaldavad ühe sõiduki laadimist 
korraga (st tavalaadimist ja/või 
kiirlaadimist ja/või juhtmeta laadimist).

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepaneku olemuselt on „laadimispunkt” pigem spetsiaalne parkimiskoht 
seadmetega, mis võimaldavad tava- ja kiirlaadimist, kui pistikupesi või -ühendusi. Lisaks ei 
tohiks direktiiv takistada muude laadimistehnoloogiate, näiteks juhtmeta laadimise 
väljaarendamist ja kasutuselevõttu, mille rahvusvaheline standardimine on praegu käimas.

Muudatusettepanek 57
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „laadimispunkt” – tavalaadimispunkt 
või kiirlaadimispunkt või paigaldis 
elektrisõiduki aku füüsiliseks 
vahetamiseks;

(2) „laadimispunkt” – spetsiaalne 
parkimiskoht seadmetega, mis 
võimaldavad ühe sõiduki laadimist 
korraga (tavalaadimine, kiirlaadimine, 
aku füüsiline vahetamine ja/või juhtmeta 
laadimine).

Or. en

Muudatusettepanek 58
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „laadimispunkt” – tavalaadimispunkt
või kiirlaadimispunkt või paigaldis 
elektrisõiduki aku füüsiliseks 
vahetamiseks;

(2) „laadimispunkt” – spetsiaalne 
parkimiskoht seadmetega, mis 
võimaldavad ühe sõiduki laadimist 
korraga, või paigaldis elektrisõiduki aku 
füüsiliseks vahetamiseks (st tavalaadimine 
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ja/või kiirlaadimine ja/või juhtmeta 
laadimine).

Or. en

Muudatusettepanek 59
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „laadimispunkt” – tavalaadimispunkt
või kiirlaadimispunkt või paigaldis 
elektrisõiduki aku füüsiliseks 
vahetamiseks;

(2) „laadimispunkt” – tavalaadimispunkt,
kiirlaadimispunkt, juhtmeta laadimispunkt
või paigaldis elektrisõiduki aku füüsiliseks 
vahetamiseks;

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks takistada uute laadimistehnoloogiate, näiteks juhtmeta laadimise 
väljaarendamist ja kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 60
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „laadimispunkt” – tavalaadimispunkt 
või kiirlaadimispunkt või paigaldis 
elektrisõiduki aku füüsiliseks 
vahetamiseks;

(2) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.
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Muudatusettepanek 61
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „laadimispunkt” – tavalaadimispunkt 
või kiirlaadimispunkt või paigaldis 
elektrisõiduki aku füüsiliseks 
vahetamiseks;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „tavalaadimispunkt” – laadimispunkt, 
mis võimaldab varustada elektrisõidukit 
otse vooluvõrgust alla 22 kW võimsusega 
toitega;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 63
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „tavalaadimispunkt” – laadimispunkt, 
mis võimaldab varustada elektrisõidukit 
otse vooluvõrgust alla 22 kW võimsusega 
toitega;

(3) „tavalaadimispunkt” – laadimispunkt, 
mis võimaldab varustada elektrisõidukit 
otse vooluvõrgust alla 3,7 kW võimsusega 
toitega;
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „kiirlaadimispunkt” – laadimispunkt, 
mis võimaldab varustada elektrisõidukit 
otse vooluvõrgust üle 22 kW võimsusega 
toitega;

(4) „kiirlaadimispunkt” – laadimispunkt, 
mis võimaldab varustada elektrisõidukit 
otse vooluvõrgust üle 3,7 kW võimsusega 
toitega;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „üldkasutatav laadimispunkt või 
tankla” – laadimispunkt või tankla, millele 
on kasutajatel mittediskrimineeriv 
juurdepääs;

(5) „üldkasutatav laadimispunkt või 
tankla” – laadimispunkt või tankla, millele 
on kasutajatel mittediskrimineeriv ja kogu 
ELis koostalitlev juurdepääs ning mille 
maksesüsteem on laialdaselt tunnustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „üldkasutatav laadimispunkt või (5) „üldkasutatav laadimispunkt või 
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tankla” – laadimispunkt või tankla, millele 
on kasutajatel mittediskrimineeriv 
juurdepääs;

tankla” – laadimispunkt või tankla, millele 
on kasutajatel mittediskrimineeriv 
juurdepääs ja mille tehniline varustus on 
koostalitlusvõimeline kogu ELis;

Or. de

Selgitus

Üksnes kogu ELis koostalitlusvõimeline tehniline varustus võimaldab sõidukite piiriülest 
liikuvust.

Muudatusettepanek 67
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „üldkasutatav laadimispunkt või 
tankla” – laadimispunkt või tankla, millele 
on kasutajatel mittediskrimineeriv 
juurdepääs;

(5) „üldkasutatav laadimispunkt või 
tankla” – laadimispunkt või tankla, millele 
on kasutajatel mittediskrimineeriv, lihtne, 
avatud ja kogu ELis koostalitlev
juurdepääs laialdaselt tunnustatud 
maksesüsteemi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „elektrisõiduk” – Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta 
direktiivis 2007/46/EÜ (millega 
kehtestatakse raamistik mootorsõidukite 
ja nende haagiste ning selliste sõidukite 
jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 

6) „elektrisõiduk” – sõiduk, mis on 
varustatud ühe või mitme elektritoitel 
veomootoriga. Vastavalt käesoleva 
direktiivi määratlusele on elektrisõidukid 
ühiskasutatavad sõidukid (ühisautod,
taksod, furgoonid, bussid, trammid, 
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seadmestike kinnituse kohta) määratletud
sõiduk, mille suurim valmistajakiirus 
ületab 25 km/h ja mis on varustatud ühe 
või mitme elektritoitel veomootoriga, mis 
ei ole elektrivõrguga püsivalt ühendatud, 
ja nende kõrgepingel töötavate osade ja 
süsteemidega, mis on elektrilise 
jõuülekande kõrgepingesiiniga 
galvaaniliselt ühendatud;

rongid jne) ning elektrimootoriga 
jalgrattad, motorollerid ja mootorrattad;

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 70
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nõudlust toetavad meetmed

Or. en

Muudatusettepanek 71
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alternatiivkütuste kasutuselevõtu
eesmärgid, eelkõige […];

– eesmärgid üldise energia-, eelkõige
nafta ja naftasaaduste tarbimise 
vähendamiseks transpordisektoris, 
liiklusummikute vähendamiseks 
linnapiirkondades ning elektrienergial 
töötava ühistranspordi ja 
alternatiivkütuste kasutuselevõtuks;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang selle kohta, milline on vajadus 
nende veeldatud maagaasi tanklate järele 
väljaspool üleeuroopalise transpordivõrgu 
põhivõrku asuvates sadamates, mis on 
olulised laevadele, mis ei tegele 
veoteenustega, eriti kalalaevadele;

– hinnang selle kohta, milline on vajadus 
nende veeldatud maagaasi tanklate järele 
väljaspool üleeuroopalise transpordivõrgu 
põhivõrku asuvates sadamates;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte 
lõikes 1 esitatud elementide loetelu ja 
I lisas sätestatud teabe muutmiseks.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 74
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 rajatakse vähemalt 
II lisa tabelis esitatud miinimumarv
elektrisõidukite laadimispunkte.

1. Liikmesriigid juhinduvad oma riiklike 
poliitikaraamistike puhul elektrisõidukite 
laadimispunktide rajamisel II lisa tabelis 
esitatud laadimispunktide arvust ning 
püüavad hiljemalt 31. detsembriks 2020
rajada sellisel arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 rajatakse vähemalt
II lisa tabelis esitatud miinimumarv 
elektrisõidukite laadimispunkte.

1. Liikmesriigid kehtestavad iga kahe 
aasta tagant miinimumarvu 
elektrisõidukite laadimispunkte, mis tuleb 
rajada, võttes arvutuste aluseks 
olemasolevad elektrisõidukid ning 
järgmisteks aastateks prognoositud kasvu, 
eesmärgiga saavutada hiljemalt 31. 
detsembriks 2020 II lisa tabelis esitatud
arv.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 rajatakse vähemalt 
II lisa tabelis esitatud miinimumarv 
elektrisõidukite laadimispunkte.

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 rajatakse vähemalt 
II lisa tabelis esitatud miinimumarv 
elektrisõidukite laadimispunkte. Komisjon 
kontrollib igal aastal elektrisõidukite 
registreerimise arvu ELis ja selgitab 1. 
jaanuariks 2017 välja vajalike 
laadimispunktide arvu;

Or. de

Selgitus

Iga-aastase elektrisõidukite registreerimise arvu ja vajalike laadimispunktide arvu 
kontrollimine on vajalik, et tagada elektrisõidukite ja nende infrastruktuuri nõuetekohane 
suhe.

Muudatusettepanek 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 rajatakse vähemalt
II lisa tabelis esitatud miinimumarv
elektrisõidukite laadimispunkte.

1. Liikmesriigid püüavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 rajatakse vajaduse 
korral II lisa tabelis esitatud soovituslik 
arv elektrisõidukite laadimispunkte, 
sealhulgas üldsusele kättesaadavad 
laadimispunktid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 rajatakse vähemalt 
II lisa tabelis esitatud miinimumarv
elektrisõidukite laadimispunkte.

1. Liikmesriigid püüavad hiljemalt 31. 
detsembriks 2020 rajada miinimumarvu
elektrisõidukite laadimispunkte.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 10 % laadimispunktidest 
peavad olema üldkasutatavad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 80
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 10 % laadimispunktidest 
peavad olema üldkasutatavad.

2. Keskmiselt 10 % laadimispunktidest, 
eelkõige rohkem kui 100 000 elanikuga 
linnapiirkondades, peavad olema 
üldkasutatavad. Täpse laadimispunktide 
arvu väljaselgitamisel tuleks lähtuda 
konkreetsest vajadusest üldkasutatava 
laadimisinfrastruktuuri järele.

Or. de
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Selgitus

Alternatiivkütustel võib eelkõige linnapiirkondades olla suur kasutusala. Nõuetekohase 
kasutustaseme tagamiseks tuleks laadimispunktide täpse arvu väljaselgitamisel lähtuda 
konkreetsest vajadusest üldkasutatava laadimisinfrastruktuuri järele. 

Muudatusettepanek 81
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 10 % laadimispunktidest 
peavad olema üldkasutatavad.

2. Vähemalt 90 % laadimispunktidest 
peavad olema üldkasutatavad.

Or. ro

Muudatusettepanek 82
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Elektrisõidukite juhtmeta 
laadimispunktid peavad hiljemalt 
31. detsembriks 2017 vastama III lisa 
punktis 1.3 sätestatud tehnilisele 
kirjeldusele.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks takistada uute laadimistehnoloogiate, näiteks juhtmeta laadimise 
väljaarendamist ja kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 83
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Elektrisõidukite tavalaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2015
vastama III lisa punktis 1.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

Elektrisõidukite tavalaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2017
vastama III lisa punktis 1.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

Or. de

Muudatusettepanek 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Elektrisõidukite tavalaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2015 
vastama III lisa punktis 1.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 85
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrisõidukite tavalaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2015
vastama III lisa punktis 1.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

Elektrisõidukite tavalaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2017
vastama III lisa punktis 1.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

Or. en



AM\1002401ET.doc 37/62 PE516.901v03-00

ET

Selgitus

Et võtta nõuetekohaselt arvesse juba kavandatud investeeringuid ja praegusi elektrisõidukeid, 
on oluline anda tootjatele piisavalt aega kohaneda nii tava- kui ka kiirlaadimispunktide ühise 
tehnilise standardiga.

Muudatusettepanek 86
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Selleks et lihtsustada laadimist eri 
laadimispunktides, tuleks laadimispunktid 
varustada kombineeritud (nii vahelduv-
kui ka alalisvoolu) pistikuga.

Or. de

Selgitus

Elektrisõidukite kombineeritud laadimissüsteem võimaldab sõidukipistikuga nii tava- kui ka 
kiirlaadimist ning tagab laadimise sujuvuse.

Muudatusettepanek 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktides 
1.1 ja 1.2 sätestatud tava- ja 
kiirlaadimispunktide varustus on 
kättesaadav õiglastel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kõik elektrisõidukite üldkasutatavad 
laadimispunktid tuleb varustada
direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punktis 28 
määratletud arukate arvestisüsteemidega
ja need laadimispunktid peavad vastama 
nimetatud direktiivi artikli 9 lõikes 2 
sätestatud nõuetele.

6. Üldkasutatavates laadimispunktides 
laadimiseks tuleb paigaldada
direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punktis 28 
määratletud arukad ja läbipaistvad 
arvestisüsteemid ning need 
laadimispunktid peavad vastama nimetatud 
direktiivi artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
nõuetele.

Or. de

Selgitus

Selleks et võimaldada innovatsiooni ja tagada võimalikult suur kasutajasõbralikkus, tuleb 
elektrisõidukite üldkasutatavatesse laadimispunktidesse paigaldada arukad ja läbipaistvad 
arvestisüsteemid. 

Muudatusettepanek 89
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kõik elektrisõidukite üldkasutatavad 
laadimispunktid tuleb varustada 
direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punktis 28 
määratletud arukate arvestisüsteemidega ja 
need laadimispunktid peavad vastama 
nimetatud direktiivi artikli 9 lõikes 2 
sätestatud nõuetele.

6. Kõik elektrisõidukite üldkasutatavad 
laadimispunktid tuleb kas ükshaaval või 
koos varustada direktiivi 2012/27/EL 
artikli 2 punktis 28 määratletud arukate
arvestisüsteemidega ja need 
laadimispunktid peavad vastama nimetatud 
direktiivi artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Elektrisõidukite laadimispunkti 
tarbimisandmete ja arvestisüsteemi suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2009/72/EÜ I lisa 
punkti 1 alapunkti h ja I lisa punkti 2 
viimast lõiku.

7. Eratarbija valduses oleva
elektrisõidukite laadimispunkti 
tarbimisandmete ja arvestisüsteemi suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2009/72/EÜ I lisa 
punkti 1 alapunkti h ja I lisa punkti 2 
viimast lõiku.

Or. en

Selgitus

Avalikud laadimispunktid ei vaja ehk üksikasjalikke arveldussätteid, kui neid pakutakse 
tarbijatele osutatava teenuse osana.

Muudatusettepanek 91
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid ei keela elektrisõidukite 
kasutajatel osta elektrit mis tahes 
elektritarnijalt, olenemata sellest, millises 
liikmesriigis tarnija on registreeritud. 
Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
õigus sõlmida elektritarneleping mitme 
tarnijaga korraga, nii et elektrisõiduki 
elektritarnelepingu saab sõlmida eraldi.

8. Liikmesriigid ei keela elektrisõidukite 
kasutajatel osta elektrit mis tahes 
elektritarnijalt, olenemata sellest, millises 
liikmesriigis tarnija on registreeritud.

Or. ro

Muudatusettepanek 92
Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid ei keela elektrisõidukite 
kasutajatel osta elektrit mis tahes 
elektritarnijalt, olenemata sellest, millises 
liikmesriigis tarnija on registreeritud. 
Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
õigus sõlmida elektritarneleping mitme 
tarnijaga korraga, nii et elektrisõiduki 
elektritarnelepingu saab sõlmida eraldi.

8. Liikmesriigid ei keela elektrisõidukite 
kasutajatel osta elektrit mis tahes 
elektritarnijalt, olenemata sellest, millises 
liikmesriigis tarnija on registreeritud. 
Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
õigus sõlmida elektritarneleping mitme 
tarnijaga korraga, nii et elektrisõiduki 
elektritarnelepingu saab sõlmida eraldi. 
Liikmesriigid tagavad, et eelnimetatud ei 
põhjusta eraldi ühendustasusid või eraldi 
nõutavat füüsilist elektriühendust.

Or. en

Selgitus

Uute elektrisõidukite turgude avamiseks ja sõltumatute teenuseosutajate toetuseks on oluline 
tagada, et elektrisõidukitele eraldi elektritarnimist ei takista regulatiivsed tõkked.

Muudatusettepanek 93
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid tagavad, et 
üldkasutatavates laadimispunktides 
küsitavad hinnad on mõistlikud ega sisalda 
trahve või heidutavaid tasusid selle eest, et 
elektrisõidukit laeb kasutaja, kes ei ole
laadimispunkti käitajaga lepingulistes 
suhetes.

10. Liikmesriigid tagavad, et 
üldkasutatavates laadimispunktides 
küsitavad hinnad on läbipaistvad ja
mõistlikud. Hinnasoodustused nendele 
elektrisõiduki kasutajatele, kes on
laadimispunkti käitajaga lepingulistes 
suhetes, peavad olema esitatud selgelt ja 
nähtavalt.

Or. de

Selgitus

Võimalikult suure kasutajasõbralikkuse tagamiseks peab tarbijale mõeldud teave olema 
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esitatud selgelt ja nähtavalt.

Muudatusettepanek 94
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid tagavad, et 
üldkasutatavates laadimispunktides 
küsitavad hinnad on mõistlikud ega sisalda 
trahve või heidutavaid tasusid selle eest, et 
elektrisõidukit laeb kasutaja, kes ei ole 
laadimispunkti käitajaga lepingulistes 
suhetes.

10. Liikmesriigid tagavad, et 
üldkasutatavates laadimispunktides 
küsitavad hinnad on mõistlikud ega sisalda 
trahve või heidutavaid tasusid selle eest, et 
elektrisõidukit laeb mis tahes kasutaja.

Or. ro

Muudatusettepanek 95
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda.

1. Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
vesinikutanklaid artiklis 3 määratletud 
riiklikus poliitikaraamistikus, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest eelistatavalt maksimaalselt 
300 km kaugusel asuvate üldkasutatavate 
tanklate kättesaadavuse, et hõlbustada 
vesinikusõidukite ringiliikumist kogu riigi 
ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda.

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda, 
juhul kui on tagatud tanklate 
majanduslikult jätkusuutlik käitamine.

Or. de

Muudatusettepanek 97
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda.

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, püüavad 
tagada hiljemalt 31. detsembriks 2020 
piisava arvu üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid eelkõige sõidukiparkides ringi 
liikuda.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda.

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, eelkõige 
linnapiirkondades, et vesinikusõidukid 
saaksid piisavalt ringi liikuda.

Or. de

Selgitus

Alternatiivkütustel on eelkõige linnapiirkondades suur kasutusala.

Muudatusettepanek 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda.

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, püüavad, et
hiljemalt 31. detsembriks 2020 oleks 
kättesaadaval piisav arv üldkasutatavaid 
tanklaid, nagu nõutud, et võimaldada 
vesinikusõidukitel kogu riigi ulatuses ringi 
liikuda.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda.

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 
kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid mandri ulatuses ringi liikuda.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid, kelle territooriumi hulka kuulub ka saari, võivad leida, et kõnealust kauguse 
nõuet on raske ja liigne täita. Seepärast tuleks täpsustada, et nõue piirdub mandril asuva 
territooriumiga.

Muudatusettepanek 101
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid teevad koostööd, et 
vesinikul, veeldatud maagaasil või 
täiustatud biokütustel töötavad bussid ja 
raskeveokid saaksid liikuda kõikidel 
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu 
maanteedel.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
mere- ja siseveetranspordi jaoks oleksid 
olemas üldkasutatavad vesiniku-, 
veeldatud maagaasi või täiustatud 
biokütuste tanklad.

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Transpordi varustamine vedelgaasiga

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 on olemas piisav arv 
üldkasutatavaid tanklaid, millevaheline 
maksimumkaugus on 150 km, et 
veeldatud naftagaasi sõidukid saaksid 
kogu riigi ulatuses ringi liikuda. Riikides, 
kus veeldatud naftagaas on juba 
kasutusel, tuleks kiirteede tanklates püüda 
pakkuda täiemahulist teenindust.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
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31. detsembriks 2020 on kõikides 
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu
meresadamates üldkasutatavad veeldatud 
maagaasi tanklad.

kõikides üleeuroopalise transpordivõrgu 
põhivõrgu mere- ja siseveesadamates 
oleksid üldkasutatavad veeldatud 
maagaasi, vesiniku- või täiustatud 
biokütuste tanklad.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2025 on kõikides 
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu
siseveesadamates üldkasutatavad 
veeldatud maagaasi tanklad.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Soovitused siseveesadamatesse rajatavate tanklate kohta on nüüd lisatud käesoleva artikli 
lõikesse 1.

Muudatusettepanek 106
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad koostööd
tagamaks, et veeldatud maagaasil töötavad 
raskeveokid saaksid liikuda mööda
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu
maanteesid. Sel eesmärgil rajatakse 

3. Liikmesriigid teevad koostööd, et 
veeldatud maagaasil, vesinikul või 
täiustatud biokütustel töötavad 
raskeveokid saaksid liikuda kõikidel
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu
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hiljemalt 31. detsembriks 2020 
üldkasutatavad veeldatud maagaasi 
tanklad, millevaheline kaugus on alla 
400 km.

maanteedel.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad koostööd 
tagamaks, et veeldatud maagaasil töötavad 
raskeveokid saaksid liikuda mööda
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu 
maanteesid. Sel eesmärgil rajatakse 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 
üldkasutatavad veeldatud maagaasi 
tanklad, millevaheline kaugus on alla 
400 km.

3. Liikmesriigid teevad koostööd 
tagamaks, et veeldatud maagaasil töötavad 
raskeveokid saaksid liikuda mööda 
põhivõrgu maanteesid. Sel eesmärgil 
rajatakse hiljemalt 31. detsembriks 2020 
üldkasutatavad veeldatud maagaasi 
tanklad, millevaheline kaugus on alla 
400 km.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik mere- ja siseveetranspordi jaoks 
ette nähtud veeldatud maagaasi tanklad 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2015 
vastama III lisa punktis 3.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

4. Kõik mere- ja siseveetranspordi jaoks 
ette nähtud veeldatud maagaasi tanklad
ning vajalikud seonduvad rajatised (nt 
paagid, pontoonid jne) peavad hiljemalt 
31. detsembriks 2015 vastama III lisa 
punktis 3.1 sätestatud tehnilisele 
kirjeldusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 109
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 on olemas piisav arv 
üldkasutatavaid tanklaid, millevaheline 
maksimumkaugus on 150 km, et 
surumaagaasisõidukid saaksid kogu liidu 
ulatuses ringi liikuda.

6. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 on olemas
üldkasutatavad tanklad, et 
surumaagaasisõidukid saaksid ringi 
liikuda.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 on olemas piisav arv 
üldkasutatavaid tanklaid, millevaheline 
maksimumkaugus on 150 km, et 
surumaagaasisõidukid saaksid kogu liidu 
ulatuses ringi liikuda.

6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 on olemas piisav arv 
üldkasutatavaid tanklaid, millevaheline 
maksimumkaugus on 150 km, et 
surumaagaasisõidukid saaksid kogu liidu 
ulatuses ringi liikuda, juhul kui on tagatud 
tanklate majanduslikult jätkusuutlik 
käitamine.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2009/30/EÜ 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
kõikide turulmüüdavate kütuste sobivuse 
kohta sõidukile on asjakohane, selge ja 
lihtne teave kättesaadav:

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2009/30/EÜ 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
kõikide turulmüüdavate kütuste kirjelduste 
ja sobivuse kohta sõidukile on kättesaadav
asjakohane, selge ja lihtne teave:

Or. de

Selgitus

Üksnes juhul, kui kogu alternatiivkütuseid puudutav teave on arusaadav, lihtsustab see 
tarbijal otsuse tegemist ning aitab elektrisõidukeid aktsepteerida.

Muudatusettepanek 112
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sõidukil. See nõue kehtib kõikide uute 
sõidukite suhtes, mis müüakse liikmesriigi 
territooriumil alates [käesoleva direktiivi
ülevõtmise tähtaeg], ja kõikide muude 
liikmesriigi territooriumil registreeritud 
sõidukite suhtes alates sõiduki esimese 
tehnokontrolli kuupäevast pärast
[käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäev].

(c) sõidukil. See nõue kehtib kõikide uute 
sõidukite suhtes, mis müüakse liikmesriigi 
territooriumil alates [kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmist], ja kõikide 
muude liikmesriigi territooriumil 
registreeritud sõidukite suhtes alates 
sõiduki esimese tehnokontrolli kuupäevast 
pärast [kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmist].

Or. de

Muudatusettepanek 113
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sõidukil. See nõue kehtib kõikide uute 
sõidukite suhtes, mis müüakse liikmesriigi 
territooriumil alates [käesoleva direktiivi 
ülevõtmise tähtaeg], ja kõikide muude 
liikmesriigi territooriumil registreeritud 
sõidukite suhtes alates sõiduki esimese
tehnokontrolli kuupäevast pärast 
[käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäev].

(c) sõidukil. See nõue kehtib kõikide uute 
sõidukite suhtes, mis müüakse liikmesriigi 
territooriumil alates [käesoleva direktiivi 
ülevõtmise tähtaeg], ja kõikide muude 
liikmesriigi territooriumil registreeritud 
sõidukite suhtes alates sõiduki järgmise
tehnokontrolli kuupäevast pärast 
[käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäev].

Or. de

Muudatusettepanek 114
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmist ja asjakohaste ELi 
õigusaktide kohaldamist piiramata 
ettepaneku, milles nõutakse 
kütusetarnijatelt kütusevoolikute ja -
otsakute puhul standarditud värvide 
kasutamist kogu ELi territooriumil 
asuvates tanklates.

Or. en

Selgitus

Kogu ELis kütuse tankimisel ühiste värvide kasutamine parandab tarbijate teadlikkust ja 
arusaamist erinevatest kättesaadavatest kütustest.

Muudatusettepanek 115
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, milles määratakse kindlaks 
sobivust käsitleva teabe ja selle graafilise 
esituse konkreetne asukoht sõidukil, et 
tagada selle ühtlustamine liidus. Kui 
Euroopa standardisüsteemi kohaseid kütuse 
märgistamise standardeid ei ole kehtestatud 
või need ei ole direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks sobivad, võib komisjon 
vastu võtta rakendusakte, milles 
määratakse kindlaks liidu turule toodavate 
ja rohkem kui ühes liikmesriigis komisjoni 
hinnangu kohaselt vähemalt 1 % müügi 
kogumahust moodustavate kütuste 
märgistamise nõuded.

4. Kui Euroopa standardisüsteemi kohaseid 
kütuse märgistamise standardeid ei ole 
kehtestatud või need ei ole direktiivi 
eesmärkide saavutamiseks sobivad, võib 
komisjon vastu võtta rakendusakte, milles 
määratakse kindlaks liidu turule toodavate 
ja rohkem kui ühes liikmesriigis komisjoni 
hinnangu kohaselt vähemalt 1 % müügi 
kogumahust moodustavate kütuste 
märgistamise nõuded.

Or. de

Muudatusettepanek 116
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile ei anta õigust võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.

Or. nl

Muudatusettepanek 117
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 3, 4, 5 ja 6 osutatud õigus 2. Artiklites 3, 4, 5 ja 6 osutatud õigus 
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antakse komisjonile määramata ajaks. antakse komisjonile viieks aastaks alates 
[OPOCE, palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev]. Komisjon koostab 
delegeeritud volituste kasutamise kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. ro

Muudatusettepanek 118
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 3, 4, 5 ja 6 osutatud õigus 
antakse komisjonile määramata ajaks.

2. Komisjonile ei anta õigust võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.

Or. nl

Muudatusettepanek 119
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 3, 4, 5 ja 6 osutatud õigus 
antakse komisjonile määramata ajaks.

2. Artiklites 4, 5 ja 6 osutatud õigus 
antakse komisjonile määramata ajaks.

Or. de

Muudatusettepanek 120
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib
artiklites 3, 4, 5 ja 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses sätestatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib
artiklites 4, 5 ja 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses sätestatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. de

Muudatusettepanek 121
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklite 3, 4, 5 ja 6 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 
või nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

5. Artiklite 4, 5 ja 6 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 
või nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Regulatiivne raamistik koosneb 
alternatiivkütuste infrastruktuuri rajamist 
toetavatest meetmetest, nagu ehitusload, 
parkimisload, ettevõtete 
keskkonnasäästlikkuse sertifitseerimine, 
tanklakontsessioonid.

Regulatiivne raamistik koosneb 
alternatiivkütuste infrastruktuuri rajamist 
toetavatest meetmetest, nagu ehitusload, 
parkimisload, ettevõtete 
keskkonnasäästlikkuse sertifitseerimine, 
tanklakontsessioonid. Selleks et tagada, et 
kavandatud alternatiivkütuse pakkuja 
taotlus rahuldatakse kolme kuu jooksul 
alates selle esitamiseks, peaks reguleeriv 
raamistik hõlmama üksikasju 
kohaldatava tehnilise ja halduskorra, 
personali, metoodika ja õigusaktide kohta, 
et vältida bürokraatlikke ja õiguslikke 
viivitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed hõlmavad vähemalt 
järgmisi elemente:

Meetmete puhul juhindutakse järgmistest 
aspektidest:

Or. de

Muudatusettepanek 124
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutuselevõtu ja tootmise 
toetusmeetmed

välja jäetud

Iga-aastased avaliku sektori eelarve 
eraldised alternatiivkütuste 
infrastruktuuri kasutuselevõtuks kütuste
ja transpordiliikide (maantee-, raudtee-, 
vee- ja lennutransport) kaupa.
Iga-aastased avaliku sektori eelarve 
eraldised, millega toetatakse 
alternatiivkütuste tehnoloogiaid 
kasutavaid tootmisettevõtteid, kütuste ja 
transpordiliikide kaupa.

Or. fr

Selgitus

Riikliku majandusraamistikuga ei saa liikmesriikidele teha ettekirjutusi avaliku sektori 
rahaliste vahendite osas. 

Muudatusettepanek 125
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2020. aastaks seatud riiklikud eesmärgid
seoses alternatiivkütuste kasutuselevõtuga 
eri liiki transpordis (maantee-, raudtee-, 
vee- ja lennutransport) ja asjaomase 
infrastruktuuriga;

– riiklikud piirmäärad seoses 
alternatiivkütuste kasutuselevõtuga eri liiki 
transpordis (maantee-, raudtee-, vee- ja 
lennutransport) ja asjaomase 
infrastruktuuriga, mis tuleks püüda 
saavutada 2020. aastaks;

Or. de

Muudatusettepanek 126
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2020. aastaks seatud riiklikud eesmärgid 
seoses alternatiivkütuste kasutuselevõtuga 
eri liiki transpordis (maantee-, raudtee-, 
vee- ja lennutransport) ja asjaomase 
infrastruktuuriga;

– 2020. aastaks seatud riiklikud eesmärgid 
seoses üldise energia- ning nafta ja 
naftasaaduste tarbimise vähendamisega 
transpordisektoris, liiklusummikute 
vähendamisega linnapiirkondades, 
elektrienergial töötava ühistranspordi ja
alternatiivkütuste kasutuselevõtuga eri liiki 
transpordis (maantee-, raudtee-, vee- ja 
lennutransport) ning asjaomase 
infrastruktuuriga;

Or. fr

Muudatusettepanek 127
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riiklikud aastaeesmärgid seoses 
alternatiivkütuste kasutuselevõtuga eri 
liiki transpordis ja asjaomase 
infrastruktuuriga, et saavutada 
2020. aastaks seatud riiklikud eesmärgid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 128
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud



AM\1002401ET.doc 57/62 PE516.901v03-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabeli pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrisõidukite laadimispunktide
miinimumarv igas liikmesriigis

Elektrisõidukite laadimispunktide
soovituslik arv igas liikmesriigis

Or. en

Muudatusettepanek 130
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabeli pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrisõidukite laadimispunktide 
miinimumarv igas liikmesriigis

Elektrisõidukite laadimispunktide
soovituslik miinimumarv igas liikmesriigis

Or. en

Muudatusettepanek 131
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabeli kolmas veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldkasutatavate laadimispunktide arv 
(tuhandetes)

Üldkasutatavate laadimispunktide arv 
(tuhandetes)

21 187
7 62
13 116
5 47
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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

Muudatusettepanek 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Mootorsõidukite tavalaadimispunktid (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. en

Muudatusettepanek 133
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahelduvvoolul töötavad elektrisõidukite 
tavalaadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil standardis 
EN 62196-2:2012 kirjeldatud 2. tüüpi
pistikühendustega.

Vahelduvvoolul töötavad elektrisõidukite 
tavalaadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil standardis 
EN 621962-2:2012 kirjeldatud 2. tüüpi
pistikupesaga ja vastavate 
ajakohastustega.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Vahelduvvoolul töötavad elektrisõidukite 
tavalaadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil standardis 
EN 62196-2:2012 kirjeldatud 2. tüüpi 
pistikühendustega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 135
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahelduvvoolul töötavad elektrisõidukite 
juhtmeta laadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil juhtmeta võimsuse 
ülekande primaarseadmetega, nagu on 
kirjeldatud 2014. aastaks vastu võetavas 
standardis IEC/TS 61980-3.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks takistada uute laadimistehnoloogiate, näiteks juhtmeta laadimise 
väljaarendamist ja kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 136
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. Mootorsõidukite kiirlaadimispunktid 1.2. Mootorsõidukite kiirlaadimispunktid
üle 22 kW

Or. en

Muudatusettepanek 137
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahelduvvoolul töötavad elektrisõidukite
kiirlaadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil standardis 
EN 62196-2:2012 kirjeldatud 2. tüüpi
pistikühendustega.

Vahelduvvoolul töötavad sõidukite
kiirlaadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil standardis 
EN 621962-2:2012 kirjeldatud 2. tüüpi, 
kaabliga ühendatud pistikühendusega ja 
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vastavate ajakohastustega.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alalisvoolul töötavad elektrisõidukite 
kiirlaadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil asjakohases 
2014. aastaks vastu võetavas EN standardis 
kirjeldatud „Combo 2”-tüüpi
pistikühendustega.

Alalisvoolul töötavad elektrisõidukite 
kiirlaadimispunktid varustatakse 
koostalitluse eesmärgil multistandardsete 
pistikühendustega, mis pakuvad nii 
„CHAdeMO” kui ka asjakohases 
2014. aastaks vastu võetavas EN standardis 
kirjeldatud „Combo 2”-tüüpi
pistikühendust.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et tulevased standardid oleks tehnoloogiliselt neutraalsed ja kooskõlas 
turuarengutega, st ELis toodetavate ja kasutatavate elektrisõidukitega.

Muudatusettepanek 139
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veesõidukitele ette nähtud veeldatud 
maagaasi tanklad peavad vastama 
asjakohasele 2014. aastaks vastu võetavale 
EN standardile.

Veesõidukitele ette nähtud veeldatud 
maagaasi tanklad peavad vastama 
asjakohasele, asjaomaste IMO ja ISO 
eeskirjade ja standardite kohaselt
2014. aastaks vastu võetavale EN 
standardile. Liikmesriigid peavad 
koordineerima oma ühist toetust nende 
standardite väljatöötamisele IMO ja ISO 
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poolt võimalikult kiiresti.

Or. en


