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Tarkistus 16
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 
asiantuntemuksen perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, maakaasu ja nestekaasu 
(LPG) määritettiin tärkeimmiksi 
vaihtoehtoisiksi polttoaineiksi, joilla on 
mahdollisuudet pitkäaikaiseen öljyn 
korvaamiseen ja hiilestä irtautumiseen.

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 
asiantuntemuksen perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, maakaasu ja nestekaasu 
(LPG) määritettiin tärkeimmiksi 
vaihtoehtoisiksi polttoaineiksi, joilla on 
mahdollisuudet öljyn korvaamiseen.
Hiilestä irtautuminen liikennealalla vaatii 
kuitenkin täydentäviä toimia ja 
strategioita, jotka menevät paljon pelkkää 
korvaavien polttoaineiden käytön 
edistämistä pidemmälle ja kattavat 
energian kokonaiskulutuksen 
vähentämisen ja kaikkia liikennemuotoja 
koskevien asianmukaisten 
hiilidioksidipäästöstandardien sekä 
kaikkien käyttövoimajärjestelmien 
energiatehokkuusstandardien luomisen, 
joukkoliikenteen, julkisen ja 
ympäristöystävällisen liikenteen 
kehittämisen ja ”käyttäjä maksaa” ja 
”saastuttaja maksaa” -periaatteiden 
perusteellisen soveltamisen;

Or. fr

Tarkistus 17
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 
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asiantuntemuksen perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, maakaasu ja nestekaasu 
(LPG) määritettiin tärkeimmiksi 
vaihtoehtoisiksi polttoaineiksi, joilla on 
mahdollisuudet pitkäaikaiseen öljyn 
korvaamiseen ja hiilestä irtautumiseen.

asiantuntemuksen perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, maakaasu, nesteytetty 
maakaasu (LNG) ja nestekaasu (LPG) 
määritettiin tärkeimmiksi vaihtoehtoisiksi 
polttoaineiksi, joilla on mahdollisuudet 
pitkäaikaiseen öljyn korvaamiseen ja 
hiilestä irtautumiseen.

Or. de

Tarkistus 18
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 
asiantuntemuksen13 perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, maakaasu ja nestekaasu 
(LPG) määritettiin tärkeimmiksi 
vaihtoehtoisiksi polttoaineiksi, joilla on 
mahdollisuudet pitkäaikaiseen öljyn 
korvaamiseen ja hiilestä irtautumiseen.

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 
asiantuntemuksen13 perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, parafiiniset polttoaineet,
maakaasu ja nestekaasu (LPG) määritettiin 
tärkeimmiksi vaihtoehtoisiksi 
polttoaineiksi, joilla on mahdollisuudet 
pitkäaikaiseen öljyn korvaamiseen ja 
hiilestä irtautumiseen.

Or. en

Tarkistus 19
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 
asiantuntemuksen perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, maakaasu ja nestekaasu 
(LPG) määritettiin tärkeimmiksi 
vaihtoehtoisiksi polttoaineiksi, joilla on 

(4) Sidosryhmien ja kansallisten 
asiantuntijoiden kuulemisen sekä 
asiantuntemuksen perusteella sähkö, vety, 
biopolttoaineet, maakaasu (mahdollisesti 
liuskekaasu) ja nestekaasu (LPG) 
määritettiin tärkeimmiksi vaihtoehtoisiksi 
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mahdollisuudet pitkäaikaiseen öljyn 
korvaamiseen ja hiilestä irtautumiseen.

polttoaineiksi, joilla on mahdollisuudet 
pitkäaikaiseen öljyn korvaamiseen ja 
hiilestä irtautumiseen.

Or. nl

Tarkistus 20
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Korkean tason CARS 21 -ryhmän 6 
päivänä kesäkuuta 2012 päivätyssä 
raportissa todetaan, että unionin laajuisen 
yhdenmukaistetun vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
puuttuminen haittaa vaihtoehtoisia 
polttoaineita käyttävien ajoneuvojen 
markkinoille saattamista ja hidastaa 
ympäristöhyötyjen saamista niistä. 
Komission tiedonantoon CARS 2020: 
Kilpailukykyistä ja kestävää 
eurooppalaista autoteollisuutta koskeva 
toimintasuunnitelma sisältyy korkean 
tason CARS 21 -ryhmän antamat 
keskeiset suositukset, ja siinä esitetään 
kyseisiin suosituksiin perustuva 
toimintasuunnitelma. Tämä direktiivi 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurista on yksi komission 
ilmoittamista keskeisistä toimista.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 21
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi vältettävä sitä, että sisämarkkinat 
pirstaloituvat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden koordinoimattoman 
markkinoille saattamisen takia. Kaikkien 
jäsenvaltioiden koordinoiduilla 
toimintakehyksillä olisi varmistettava 
pitkän aikavälin varmuus, jota ajoneuvo-
ja polttoaineteknologiaan ja 
infrastruktuurin rakentamiseen tehtävät 
julkiset ja yksityiset investoinnit 
edellyttävät. Sen vuoksi jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön kansalliset 
toimintakehykset, joissa ne määrittelevät 
päämääränsä, tavoitteensa ja tukensa
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittämiseksi, mukaan 
lukien tarvittavan infrastruktuurin 
rakentaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhteistyössä 
naapurijäsenvaltioidensa kanssa 
alueellisella ja makroalueellisella tasolla 
neuvottelemalla keskenään ja hyödyntäen 
yhteisiä toimintakehyksiä erityisesti silloin, 
kun tarvitaan vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurikatteen 
jatkumista valtion rajojen yli tai uuden 
infrastruktuurin rakentamista valtioiden 
rajojen läheisyyteen. Komission olisi 
huolehdittava tällaisten kansallisten 
toimintakehysten koordinoimisesta ja 
niiden johdonmukaisuudesta unionin 
tasolla sekä arvioitava niitä määräajoin.

(6) Olisi vältettävä sitä, että sisämarkkinat 
pirstaloituvat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden koordinoimattoman 
markkinoille saattamisen takia. Kaikkien 
jäsenvaltioiden koordinoiduilla 
toimintakehyksillä olisi tähdättävä 
kaksoistavoitteeseen, jonka mukaan 
liikennealalla saavutetaan 
riippumattomuus öljystä ja alan 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 60 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön kansalliset toimintakehykset, 
joissa ne määrittelevät päämääränsä, jotka 
koskevat energian kokonaiskulutuksen 
vähentämistä erityisesti liikennealan öljyn 
ja sen johdannaisten käytön osalta, 
sähköistettyjen julkisen liikenteen 
palvelujen käyttöönottoa sekä
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittämistä, mukaan lukien 
tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi toimittava 
yhteistyössä naapurijäsenvaltioidensa 
kanssa alueellisella ja makroalueellisella 
tasolla neuvottelemalla keskenään ja 
hyödyntäen yhteisiä toimintakehyksiä 
erityisesti silloin, kun tarvitaan 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurikatteen jatkumista valtion 
rajojen yli tai uuden infrastruktuurin 
rakentamista valtioiden rajojen 
läheisyyteen. Komission olisi 
huolehdittava tällaisten kansallisten 
toimintakehysten koordinoimisesta ja 
niiden johdonmukaisuudesta unionin 
tasolla sekä arvioitava niitä määräajoin.

Or. fr

Tarkistus 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi vältettävä sitä, että sisämarkkinat 
pirstaloituvat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden koordinoimattoman 
markkinoille saattamisen takia. Kaikkien 
jäsenvaltioiden koordinoiduilla 
toimintakehyksillä olisi varmistettava 
pitkän aikavälin varmuus, jota ajoneuvo- ja 
polttoaineteknologiaan ja infrastruktuurin 
rakentamiseen tehtävät julkiset ja yksityiset 
investoinnit edellyttävät. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset toimintakehykset, joissa ne 
määrittelevät päämääränsä, tavoitteensa ja 
tukensa vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittämiseksi, mukaan 
lukien tarvittavan infrastruktuurin 
rakentaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhteistyössä 
naapurijäsenvaltioidensa kanssa 
alueellisella ja makroalueellisella tasolla 
neuvottelemalla keskenään ja hyödyntäen 
yhteisiä toimintakehyksiä erityisesti silloin, 
kun tarvitaan vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurikatteen 
jatkumista valtion rajojen yli tai uuden 
infrastruktuurin rakentamista valtioiden 
rajojen läheisyyteen. Komission olisi 
huolehdittava tällaisten kansallisten 
toimintakehysten koordinoimisesta ja 
niiden johdonmukaisuudesta unionin 
tasolla sekä arvioitava niitä määräajoin.

(6) Olisi vältettävä sitä, että sisämarkkinat 
pirstaloituvat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden koordinoimattoman 
markkinoille saattamisen takia. Kaikkien 
jäsenvaltioiden koordinoiduilla 
toimintakehyksillä olisi varmistettava 
pitkän aikavälin varmuus, jota ajoneuvo- ja 
polttoaineteknologiaan ja infrastruktuurin 
rakentamiseen tehtävät julkiset ja yksityiset 
investoinnit edellyttävät. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset toimintakehykset, joissa ne 
määrittelevät päämääränsä, tavoitteensa ja 
tukensa vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittämiseksi, mukaan 
lukien tarvittavan infrastruktuurin 
rakentaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhteistyössä 
naapurijäsenvaltioidensa kanssa 
alueellisella ja makroalueellisella tasolla 
neuvottelemalla keskenään ja hyödyntäen 
yhteisiä toimintakehyksiä erityisesti silloin, 
kun tarvitaan vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurikatteen 
jatkumista valtion rajojen yli tai uuden 
infrastruktuurin rakentamista valtioiden 
rajojen läheisyyteen. Komission olisi 
huolehdittava tällaisten kansallisten 
toimintakehysten koordinoimisesta ja 
niiden johdonmukaisuudesta unionin 
tasolla sekä arvioitava niitä määräajoin.
Komission olisi tarkasteltava kaikkia 
keinoja ja lähteitä vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 23
Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi vältettävä sitä, että sisämarkkinat 
pirstaloituvat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden koordinoimattoman 
markkinoille saattamisen takia. Kaikkien 
jäsenvaltioiden koordinoiduilla 
toimintakehyksillä olisi varmistettava 
pitkän aikavälin varmuus, jota ajoneuvo- ja 
polttoaineteknologiaan ja infrastruktuurin 
rakentamiseen tehtävät julkiset ja yksityiset 
investoinnit edellyttävät. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset toimintakehykset, joissa ne 
määrittelevät päämääränsä, tavoitteensa ja 
tukensa vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittämiseksi, mukaan 
lukien tarvittavan infrastruktuurin 
rakentaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhteistyössä 
naapurijäsenvaltioidensa kanssa 
alueellisella ja makroalueellisella tasolla 
neuvottelemalla keskenään ja hyödyntäen 
yhteisiä toimintakehyksiä erityisesti silloin, 
kun tarvitaan vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurikatteen 
jatkumista valtion rajojen yli tai uuden 
infrastruktuurin rakentamista valtioiden 
rajojen läheisyyteen. Komission olisi 
huolehdittava tällaisten kansallisten 
toimintakehysten koordinoimisesta ja 
niiden johdonmukaisuudesta unionin 
tasolla sekä arvioitava niitä määräajoin.

(6) Olisi vältettävä sitä, että sisämarkkinat 
pirstaloituvat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden koordinoimattoman 
markkinoille saattamisen takia. Kaikkien 
jäsenvaltioiden koordinoiduilla 
toimintakehyksillä olisi varmistettava 
pitkän aikavälin varmuus, jota ajoneuvo- ja 
polttoaineteknologiaan ja infrastruktuurin 
rakentamiseen tehtävät julkiset ja yksityiset 
investoinnit edellyttävät. Asetuksella on 
annettava oikeat kannusteet, joilla 
tähdätään toimintakehysten 
yhdenmukaistamiseen. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kansalliset toimintakehykset, joissa ne 
määrittelevät päämääränsä, tavoitteensa ja 
tukensa vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittämiseksi, mukaan 
lukien tarvittavan infrastruktuurin 
rakentaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
toimittava yhteistyössä 
naapurijäsenvaltioidensa kanssa 
alueellisella ja makroalueellisella tasolla 
neuvottelemalla keskenään ja hyödyntäen 
yhteisiä toimintakehyksiä erityisesti silloin, 
kun tarvitaan vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurikatteen 
jatkumista valtion rajojen yli tai uuden 
infrastruktuurin rakentamista valtioiden 
rajojen läheisyyteen. Komission olisi 
huolehdittava tällaisten kansallisten 
toimintakehysten koordinoimisesta ja 
niiden johdonmukaisuudesta unionin 
tasolla sekä arvioitava niitä määräajoin.

Or. en

Tarkistus 24
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuuria koskevia unionin ja 
kansallisia tukitoimenpiteitä olisi oltava 
mahdollista soveltaa ainoastaan
kansallisiin toimintakehyksiin sisältyviin 
polttoaineisiin, jotta julkinen tuki voidaan 
kohdistaa koordinoituun 
sisämarkkinoiden kehittämiseen, jonka 
tavoitteena on vaihtoehtoisia polttoaineita 
käyttävillä ajoneuvoilla ja vesialuksilla 
toteutuva unionin laajuinen liikkuvuus.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 25
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vaihtoehtoisten polttoaineiden
infrastruktuuria koskevat tukitoimenpiteet 
on toteutettava SEUT-sopimukseen 
sisältyvien valtiontukisääntöjen mukaisesti.

(8) Vaihtoehtoisia polttoaineita ja niihin 
liittyvää infrastruktuuria koskevat 
tukitoimenpiteet on toteutettava SEUT-
sopimukseen sisältyvien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti. Unionin 
ja jäsenvaltioiden suora ja välillinen 
rahoitus on kiellettävä.

Or. fr

Tarkistus 26
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Biopolttoaineet ovat biomassasta 
tuotettuja polttoaineita, jotka määritellään 
direktiivissä 2009/28/EY. Niiden osuus 
liikenteessä on EU:ssa 4,4 prosenttia. 
Niillä voidaan vähentää 
kokonaishiilidioksidipäästöjä 
huomattavasti, jos ne tuotetaan kestävällä
tavalla eivätkä aiheuta maankäytön 
välillisiä muutoksia. Ne voisivat tarjota 
puhdasta energiaa kaikille 
liikennemuodoille. Rajallinen tarjonta ja 
kestävyyteen liittyvät näkökohdat voivat 
kuitenkin rajoittaa niiden käyttöä.

(9) Biopolttoaineet ovat biomassasta 
tuotettuja polttoaineita. Niiden osuus 
liikenteessä on EU:ssa 4,4 prosenttia.

Or. nl

Tarkistus 27
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin kehittämistä ei ole 
yhdenmukaistettu unionin tasolla, ei ole 
mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja
tarjontapuolella ja unionin laajuista 
liikkuvuutta kysyntäpuolella. On tarpeen 
rakentaa uusia infrastruktuuriverkkoja 
erityisesti sähköä, vetyä ja maakaasua 
(nesteytetty maakaasu (LNG) ja 
paineistettu maakaasu (CNG)) varten.

(10) Koska vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin kehittämistä ei ole 
yhdenmukaistettu unionin tasolla, ei ole 
mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja 
tarjontapuolella ja unionin laajuista 
liikkuvuutta kysyntäpuolella. On tarpeen 
rakentaa uusia infrastruktuuriverkkoja 
erityisesti sähköä, vetyä ja maakaasua 
(nesteytetty maakaasu (LNG) ja 
paineistettu maakaasu (CNG)) varten. 
Muistuttaa teknologian kehittämisen, 
demonstroinnin ja infrastruktuurien 
tärkeydestä erityisesti vetyalalla.

Or. en
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Tarkistus 28
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin kehittämistä ei ole 
yhdenmukaistettu unionin tasolla, ei ole 
mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja 
tarjontapuolella ja unionin laajuista 
liikkuvuutta kysyntäpuolella. On tarpeen 
rakentaa uusia infrastruktuuriverkkoja 
erityisesti sähköä, vetyä ja maakaasua 
(nesteytetty maakaasu (LNG) ja 
paineistettu maakaasu (CNG)) varten.

(10) Koska vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin kehittämistä ei ole 
yhdenmukaistettu unionin tasolla, ei ole 
mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja 
tarjontapuolella ja unionin laajuista 
liikkuvuutta kysyntäpuolella. On tarpeen 
rakentaa uusia infrastruktuuriverkkoja 
erityisesti sähköä, vetyä ja maakaasua 
(nesteytetty maakaasu (LNG) ja 
paineistettu maakaasu (CNG)) sekä 
nestekaasua (LPG) varten.

Or. de

Tarkistus 29
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä otetaan käyttöön riittävän 
kattavasti – vähintään kaksi kertaa 
ajoneuvojen lukumäärä – ja kymmenen 
prosenttia niistä olisi oltava julkisia 
latauspisteitä. Lisäksi latauspisteiden 
käyttöönotossa olisi keskityttävä erityisesti 
taajamiin. Sähkökäyttöisen ajoneuvon 
omistavat yksityishenkilöt ovat suuressa 

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteiden käyttöönotto kuuluu 
jäsenvaltioiden kansallisen politiikan 
alaan. 1
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määrin riippuvaisia mahdollisuudesta 
käyttää latauspisteitä 
joukkopysäköintialueilla kuten 
kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava 
kansalaisten auttamiseksi säännökset, 
joilla varmistetaan, että 
kiinteistökehittäjät ja kiinteistöjen 
hallinnoijat rakentavat tarvittavan 
infrastruktuurin, jossa on riittävästi 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

__________________
1 SEUT-sopimuksen 5 artiklan mukaisen 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 30
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia 
niistä olisi oltava julkisia latauspisteitä. 
Lisäksi latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 

(11) Uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkö on puhdas polttoaine, 
minkä vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
varmistamaan, että sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen latauspisteitä ja erityisesti 
joukkoliikenteen ajoneuvojen 
(yhteiskäytössä olevien autojen, taksien, 
tila-autojen, linja-autojen, raitiovaunujen, 
junien jne.) sekä sähköpolkupyörien, 
skoottereiden, moottoripyörien käyttämiä 
latauspisteitä otetaan käyttöön riittävän 
kattavasti ja kymmenen prosenttia niistä 
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latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

olisi oltava julkisia latauspisteitä. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

Or. fr

Tarkistus 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia 
niistä olisi oltava julkisia latauspisteitä. 
Lisäksi latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti ja että 
osa niistä on julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi
otettava huomioon maantieteelliset ja 
sosioekonomiset näkökohdat ja
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
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liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

Or. en

Tarkistus 32
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia 
niistä olisi oltava julkisia latauspisteitä. 
Lisäksi latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti ja 
asianmukainen määrä niistä olisi oltava 
julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.
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latauspisteitä.

Or. de

Tarkistus 33
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia 
niistä olisi oltava julkisia latauspisteitä. 
Lisäksi latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti – yksi 
jokaista neljää ajoneuvoa kohden – ja 
kymmenen prosenttia niistä olisi oltava 
julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

Or. de

Tarkistus 34
Alejo Vidal-Quadras
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia 
niistä olisi oltava julkisia latauspisteitä. 
Lisäksi latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

(11) Uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkö on puhdas polttoaine, 
minkä vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti ja 
kymmenen prosenttia niistä olisi oltava 
julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

Or. en

Tarkistus 35
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 

(11) Sähkö on käyttöhetkellä puhdas 
polttoaine, minkä vuoksi sähkökäyttöisten 
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nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia niistä 
olisi oltava julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

kaksi- ja nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö 
on erityisen houkuttelevaa taajamissa, 
koska kyseisillä ajoneuvoilla voidaan 
parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia niistä 
olisi oltava julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

Or. en

Tarkistus 36
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun infrastruktuuria kehitetään 
sähkökäyttöisiä ajoneuvoja varten, on 
tarpeen ottaa huomioon kyseisen 
infrastruktuurin vuorovaikutus 
sähköverkon kanssa sekä unionin 
sähköpolitiikka. Sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen latauspisteiden 
käyttöönotosta ja hallinnoinnista olisi 
kehitettävä kilpailevat markkinat, joille 
kaikilla infrastruktuurin markkinoille 

Poistetaan.
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saattamisesta tai sillä toiminnan 
harjoittamisesta kiinnostuneilla 
osapuolilla on vapaa pääsy.

Or. nl

Tarkistus 37
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että moottoriajoneuvoja varten rakennetaan 
julkinen vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko 
valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä. Tämä 
mahdollistaisi vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkumisen koko unionin alueella.

(18) Vetykäyttöisen liikenteen valitsevien
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
varmistamaan, että moottoriajoneuvoja 
varten rakennetaan julkinen 
vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko 
valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä.

Or. fr

Tarkistus 38
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että moottoriajoneuvoja varten rakennetaan 
julkinen vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko
valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 

(18) Vetykäyttöisen liikenteen valitsevien 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
moottoriajoneuvoja varten rakennetaan 
julkinen vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko 
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olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä. Tämä 
mahdollistaisi vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkumisen koko unionin alueella.

valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä. Tämä 
helpottaisi vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkumista koko unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 39
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että moottoriajoneuvoja varten rakennetaan 
julkinen vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko 
valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä. Tämä 
mahdollistaisi vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkumisen koko unionin alueella.

(18) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kun teknologia on riittävän 
kehittynyttä, moottoriajoneuvoja varten 
rakennetaan julkinen 
vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko 
valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä. Tämä 
mahdollistaisi vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkumisen koko unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 40
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että rakennetaan kaasumaisen paineistetun 
maakaasun (CNG) tankkaamisen 

(20) Maakaasukäyttöisen liikenteen 
valitsevien jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
varmistamaan, että rakennetaan 
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moottoriajoneuvoihin mahdollistava 
julkinen jakeluinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat paineistettua maakaasua 
käyttävien ajoneuvojen liikkumisen koko
unionin alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä.

kaasumaisen paineistetun maakaasun 
(CNG) tankkaamisen moottoriajoneuvoihin 
mahdollistava julkinen 
jakeluinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat paineistettua maakaasua 
käyttävien ajoneuvojen liikkumisen 
unionin alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä.

Or. fr

Tarkistus 41
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Koska moottoriajoneuvoissa 
käytettävien polttoainelajien määrä kasvaa 
ja kansalaisten liikkuvuus maanteillä eri 
puolilla unionia edelleen lisääntyy, on 
tarpeen antaa kuluttajille selkeää ja 
helppotajuista tietoa siitä, kuinka unionin 
liikennepolttoainemarkkinoilla tarjolla 
olevat eri polttoaineet sopivat heidän 
ajoneuvoihinsa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 98/70/EY 
muuttamisesta bensiinin, dieselin ja 
kaasuöljyn laatuvaatimusten osalta sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetun mekanismin 
käyttöönottamisen osalta, neuvoston 
direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta 
sisävesialusten käyttämien polttoaineiden 
laatuvaatimusten osalta ja direktiivin 
93/12/ETY kumoamisesta 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/30/EY soveltamista.

(24) Koska moottoriajoneuvoissa 
käytettävien polttoainelajien määrä kasvaa 
ja kansalaisten liikkuvuus maanteillä eri 
puolilla unionia edelleen lisääntyy, on 
tarpeen antaa kuluttajille selkeää ja 
helppotajuista tietoa siitä, kuinka unionin 
liikennepolttoainemarkkinoilla tarjolla 
olevat eri polttoaineet sopivat heidän 
ajoneuvoihinsa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 98/70/EY 
muuttamisesta bensiinin, dieselin ja 
kaasuöljyn laatuvaatimusten osalta sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetun mekanismin 
käyttöönottamisen osalta, neuvoston 
direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta 
sisävesialusten käyttämien polttoaineiden 
laatuvaatimusten osalta ja direktiivin 
93/12/ETY kumoamisesta 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/30/EY soveltamista. On erityisesti 
pohdittava EU:n kattavia standardeja 
huoltoasemien polttoaineletkujen ja 
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-suihkuputkien värin määrittelemiseksi. 

Or. en

Tarkistus 42
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin säännösten mukauttaminen 
markkinoiden ja tekniikan kehitykseen, 
valta antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti olisi siirrettävä 
komissiolle, kun kyse on vaihtoehtoisten 
polttoaineiden valikoimasta, 
infrastruktuurin ominaisuuksista ja 
riittävästä kattavuudesta sekä polttoaineita 
koskevista standardeista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin säännösten mukauttaminen 
markkinoiden ja tekniikan kehitykseen, 
komission tulisi antaa 31 päivänä 
joulukuuta 2018 mennessä arvio tästä 
direktiivistä, kun kyse on vaihtoehtoisten 
polttoaineiden valikoimasta, 
infrastruktuurin ominaisuuksista ja 
riittävästä kattavuudesta sekä polttoaineita 
koskevista standardeista. On erityisen 
tärkeää, että komissio toteuttaa tässä 
yhteydessä asianmukaiset kuulemiset, 
myös asiantuntijatasolla.

Or. de

Tarkistus 43
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin säännösten mukauttaminen 
markkinoiden ja tekniikan kehitykseen, 
valta antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti olisi siirrettävä 
komissiolle, kun kyse on vaihtoehtoisten 

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin säännösten mukauttaminen 
markkinoiden ja tekniikan kehitykseen, 
valta antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti olisi siirrettävä 
komissiolle, kun kyse on infrastruktuurin 
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polttoaineiden valikoimasta,
infrastruktuurin ominaisuuksista ja 
riittävästä kattavuudesta sekä polttoaineita 
koskevista standardeista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

ominaisuuksista ja riittävästä kattavuudesta 
sekä polttoaineita koskevista standardeista. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Or. de

Tarkistus 44
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä luodaan yhteinen 
toimenpidekehys vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
käyttöönotolle unionissa, jotta voidaan 
vähentää liikenteen öljyriippuvuutta, ja 
siinä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, 
jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
rakentamista ja yhteisiä teknisiä eritelmiä, 
mukaan lukien sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen latauspisteet ja maakaasun 
(nesteytetty maakaasu (LNG) ja 
paineistettu maakaasu (CNG)) ja vedyn 
tankkauspisteet.

Tällä direktiivillä pyritään sekä 
saavuttamaan riippumattomuus öljystä 
liikennealalla että vähentämään 
liikennealan kasvihuonekaasupäästöjä 
60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 
Siinä luodaan yhteinen kehys toimille, 
joilla pyritään helpottamaan 
polttoaineinfrastruktuurien korvaamista 
unionissa ja vahvistetaan tekniset 
eritelmät, jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
rakentamista, mukaan lukien 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteet 
ja maakaasun (nesteytetty maakaasu 
(LNG) ja paineistettu maakaasu (CNG)) ja 
vedyn tankkauspisteet.

Or. fr

Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1) ’vaihtoehtoisilla polttoaineilla’ 
polttoaineita, joilla korvataan fossiilisen 
öljyn lähteitä liikenteen energianlähteenä ja 
joilla on mahdollista vähentää liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoisia 
polttoaineita ovat:

1) ’vaihtoehtoisilla polttoaineilla’ 
polttoaineita, joilla korvataan fossiilisen 
öljyn lähteitä liikenteen energianlähteenä ja 
joilla on mahdollista vähentää liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoisia 
polttoaineita ovat esimerkiksi:

Or. ro

Tarkistus 46
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1) ’vaihtoehtoisilla polttoaineilla’ 
polttoaineita, joilla korvataan fossiilisen 
öljyn lähteitä liikenteen energianlähteenä 
ja joilla on mahdollista vähentää liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoisia 
polttoaineita ovat:

1) 'vaihtoehtoisilla polttoaineilla' 
polttoaineita, joilla korvataan öljy ja sen 
johdannaiset liikenteen energianlähteenä 
ja joilla on mahdollista vähentää liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä. Vaihtoehtoisia 
polttoaineita ovat:

Or. fr

Tarkistus 47
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sähkö, – sähkö, joka on peräisin uusiutuvista 
energianlähteistä, siten kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/28/EY,
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Or. fr

Tarkistus 48
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vety, – vety, joka on peräisin uusiutuvista 
energianlähteistä, siten kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/28/EY,

Or. fr

Tarkistus 49
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– biopolttoaineet, siten kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/28/EY,

– kehittyneet biopolttoaineet, jotka on 
tuotettu jätteistä ja tähteistä, siten kuin ne 
on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä [XXXX/XX/EY]
bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 
annetun direktiivin 98/70/EY ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä annetun 
direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta,

Or. fr

Tarkistus 50
Eija-Riitta Korhola
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– synteettiset polttoaineet, – parafiiniset polttoaineet,

Or. en

Tarkistus 51
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– synteettiset polttoaineet, – synteettiset polttoaineet, kuten DME,

Or. de

Perustelu

DME (dimetyylieetteri) on jo markkinoilla saatavilla oleva polttoaine, ja se pitäisi erityisesti 
mainita tässä yhteydessä.

Tarkistus 52
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maakaasu, mukaan lukien biometaani 
kaasumaisessa muodossa (paineistettu 
maakaasu – CNG) ja nesteytetyssä 
muodossa (nesteytetty maakaasu – LNG), 
ja

– perinteinen maakaasu, mukaan lukien 
biometaani kaasumaisessa muodossa 
(paineistettu maakaasu – CNG) ja 
nesteytetyssä muodossa (nesteytetty 
maakaasu – LNG), ja

Or. fr
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Tarkistus 53
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 5 a 
luetelmakohta (uusi)
– dimetyylieetteri (DME),

Or. en

Perustelu

Dimetyylieetteri (DME) pitäisi mainita esimerkkinä synteettisten polttoaineiden yhteydessä, 
koska DME:stä voi tulla merkittävä vaihtoehtoinen polttoaine raskaille hyötyajoneuvoille.

Tarkistus 54
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– nestekaasu (LPG); – dimetyylieetteri (DME) ja
nestekaasu (LPG);

Or. en

Tarkistus 55
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– nestekaasu (LPG); – perinteinen nestekaasu (LPG); 
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Or. fr

Tarkistus 56
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’latauspisteellä’ hidasta tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

2) ’latauspisteellä’ lataustarkoitukseen 
varattua pysäköintipaikkaa, jossa on 
laitteisto yhden ajoneuvon lataamiseen 
kerrallaan (esim. tavallista latausta ja/tai 
nopeaa latausta ja/tai langatonta latausta 
varten);

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen luonteen mukaisesti siinä tarkoitetaan ’latauspisteillä’ lataamiseen 
varattuja pysäköintipaikkoja, joissa on laitteisto normaalia latausta ja nopeaa latausta 
varten, ennemmin kuin pistokytkimien ja pistorasioiden määrää. Lisäksi direktiivillä ei pitäisi 
estää sellaisten muiden latausteknologioiden (kuten langaton lataus) kehittämistä ja 
käyttöönottoa, joiden osalta on käynnissä kansainvälinen standardointi.

Tarkistus 57
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’latauspisteellä’ hidasta tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

2) ’latauspisteellä’ lataustarkoitukseen 
varattua pysäköintipaikkaa, jossa on 
laitteisto yhden ajoneuvon lataamiseen 
kerrallaan (hidas lataus, nopea lataus, 
akun fyysinen vaihto, ja/tai langaton 
lataus);

Or. en
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Tarkistus 58
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’latauspisteellä’ hidasta tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

2) ’latauspisteellä’ lataustarkoitukseen 
varattua pysäköintipaikkaa, jossa on 
laitteisto yhden ajoneuvon lataamiseen 
kerrallaan tai sähkökäyttöisen ajoneuvon 
akun fyysistä vaihtoa varten (esim. 
normaalia latausta ja/tai nopeaa latausta 
ja/tai langatonta latausta varten);

Or. en

Tarkistus 59
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’latauspisteellä’ hidasta tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

2) ’latauspisteellä’ hidasta, nopeaa tai
langatonta latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pitäisi estää uusien latausteknologioiden (kuten langaton lataus) kehittämistä 
ja käyttöönottoa.

Tarkistus 60
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’latauspisteellä’ hidasta tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

2) ’latauspisteellä’ tavallista tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

Or. de

Perustelu

Myös tavallisen latauksen nopeus voi parantua. Tämän vuoksi sitä ei pitäisi väheksyä millään 
lailla.

Tarkistus 61
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’latauspisteellä’ hidasta tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

2) ’latauspisteellä’ tavallista tai nopeaa 
latauspistettä tai paikkaa, jossa 
sähkökäyttöisen ajoneuvon akun fyysinen 
vaihto on mahdollista;

Or. en

Tarkistus 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’hitaalla latauspisteellä’ latauspistettä, 
joka mahdollistaa sähkön syöttämisen 
suoraan sähkökäyttöiseen ajoneuvoon 
enintään 22 kW:n teholla;

3) ’tavallisella latauspisteellä’ 
latauspistettä, joka mahdollistaa sähkön 
syöttämisen suoraan sähkökäyttöiseen 
ajoneuvoon enintään 22 kW:n teholla;
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Or. en

Tarkistus 63
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’hitaalla latauspisteellä’ latauspistettä, 
joka mahdollistaa sähkön syöttämisen 
suoraan sähkökäyttöiseen ajoneuvoon 
enintään 22 kW:n teholla;

3) ’tavallisella latauspisteellä’ 
latauspistettä, joka mahdollistaa sähkön 
syöttämisen suoraan sähkökäyttöiseen 
ajoneuvoon enintään 3,7 kW:n teholla;

Or. en

Tarkistus 64
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’nopealla latauspisteellä’ latauspistettä, 
joka mahdollistaa sähkön syöttämisen 
suoraan sähkökäyttöiseen ajoneuvoon yli 
22 kW:n teholla;

4) ’nopealla latauspisteellä’ latauspistettä, 
joka mahdollistaa sähkön syöttämisen 
suoraan sähkökäyttöiseen ajoneuvoon yli 
3,7 kW:n teholla;

Or. en

Tarkistus 65
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’julkisella lataus- tai tankkauspisteellä’ 
lataus- tai tankkauspistettä, johon 

5) ’julkisella lataus- tai tankkauspisteellä’ 
lataus- tai tankkauspistettä, johon 
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käyttäjillä on syrjimätön pääsy; käyttäjillä on syrjimätön ja Euroopan 
unionin laajuisesti yhteentoimiva pääsy ja 
jonka maksujärjestelmät ovat laajalti 
hyväksyttyjä;

Or. en

Tarkistus 66
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’julkisella lataus- tai tankkauspisteellä’ 
lataus- tai tankkauspistettä, johon 
käyttäjillä on syrjimätön pääsy;

5) ’julkisella lataus- tai tankkauspisteellä’ 
lataus- tai tankkauspistettä, johon 
käyttäjillä on syrjimätön pääsy ja jonka 
laitteisto on yhteensopiva koko Euroopan 
unionissa;

Or. de

Perustelu

Ainoastaan koko Euroopan unionissa yhteensopiva laitteisto mahdollistaa ajoneuvojen 
liikkuvuuden valtion rajojen yli.

Tarkistus 67
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’julkisella lataus- tai tankkauspisteellä’ 
lataus- tai tankkauspistettä, johon 
käyttäjillä on syrjimätön pääsy;

5) ’julkisella lataus- tai tankkauspisteellä’ 
lataus- tai tankkauspistettä, johon 
käyttäjillä on syrjimätön, helppo, avoin ja 
unionin laajuisesti yhteentoimiva pääsy 
laajalti hyväksyttyjen maksujärjestelmien
avulla;

Or. en
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Tarkistus 68
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’sähkökäyttöisellä ajoneuvolla’ 
ajoneuvoa, jota tarkoitetaan puitteiden 
luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2007/46/EY, jonka 
suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 
km/h ja joka on varustettu yhdellä tai 
useammalla sähkökäyttöisellä 
ajomoottorilla, joka ei ole pysyvästi 
yhteydessä sähköverkkoon, sekä näiden 
moottoreiden korkeajännitteisiä osia ja 
järjestelmiä, jotka on galvaanisesti 
kytketty sähköisen käyttövoimalaitteen 
korkeajännitteiseen suurjänniteväylään;

6) ’sähkökäyttöisellä ajoneuvolla’ 
ajoneuvoa, joka on varustettu yhdellä tai 
useammalla sähkökäyttöisellä 
ajomoottorilla ja joita tämän direktiivin 
mukaisesti ovat joukkoliikenteessä 
käytettävät sähköiset ajoneuvot 
(yhteiskäytössä olevat autot, taksit, tila-
autot, linja-autot, raitiovaunut, junat jne.) 
sekä sähköpolkupyörät, skootterit ja 
moottoripyörät;

Or. fr

Tarkistus 69
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 70
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kysyntää tukevat toimet,

Or. en

Tarkistus 71
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vaihtoehtoisten polttoaineiden laajempaa 
käyttöä koskevat tavoitteet,

– energian kokonaiskulutuksen ja 
erityisesti öljyn ja sen johdannaisten 
käytön vähentämistä liikennealalla, 
kaupunkien ruuhkaisuuden vähentämistä 
sekä sähköistettyjen julkisen liikenteen 
palveluiden ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden laajempaa käyttöä koskevat 
tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 72
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sen arviointi, miten nesteytetyn 
maakaasun (LNG) tankkauspisteitä 
tarvitaan sellaisissa Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) runkoverkon 

– sen arviointi, miten nesteytetyn 
maakaasun (LNG) tankkauspisteitä 
tarvitaan Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) runkoverkon 



PE516.901v03-00 34/66 AM\1002401FI.doc

FI

ulkopuolisissa satamissa, jotka ovat 
tärkeitä muussa kuin kuljetusliikenteessä 
oleville aluksille, erityisesti 
kalastusaluksille,

ulkopuolisissa satamissa,

Or. en

Tarkistus 73
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi muuttaa 1 
kohdassa säädettyä osa-alueiden luetteloa 
ja liitteessä I lueteltuja tietoja.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 74
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 on 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä käytössä vähimmäismäärä 
eli vähintään liitteessä II olevassa 
taulukossa mainittu määrä.

1. Jäsenvaltioiden on kansallisissa 
toimintakehyksissään otettava liitteessä II 
olevassa taulukossa mainittu 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen määrä
suunta-antavaksi sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen määräksi, joka niiden on 
pyrittävä saavuttamaan viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020. 

Or. de
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Tarkistus 75
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
on sähkökäyttöisten ajoneuvojen
latauspisteitä käytössä vähimmäismäärä
eli vähintään liitteessä II olevassa 
taulukossa mainittu määrä.

1. Aina kahden vuoden välein
jäsenvaltioiden on määriteltävä
käyttöönotettavien sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen latauspisteiden 
vähimmäismäärä, joka lasketaan olemassa 
olevien sähkökäyttöisten ajoneuvojen ja 
niiden tulevia vuosia koskevan 
kasvuennusteen mukaisesti, jotta 
saavutetaan liitteessä II olevassa 
taulukossa mainittu määrä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 76
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 on 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
käytössä vähimmäismäärä eli vähintään 
liitteessä II olevassa taulukossa mainittu 
määrä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 on 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
käytössä vähimmäismäärä eli vähintään 
liitteessä II olevassa taulukossa mainittu 
määrä. Komission on tarkkailtava EU:ssa 
vuosittain rekisteröitävien sähköisten 
ajoneuvojen määrää ja tarkistettava 
tarvittavien latauspisteiden määrä 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.

Or. de

Perustelu

On välttämätöntä tarkkailla vuosittain rekisteröitävien sähköisten ajoneuvojen määrää ja 
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arvioitava tarvittavien latauspisteiden määrä, jotta voidaan taata, että sähköisten 
ajoneuvojen määrä ja niiden vaatimat infrastruktuurit ovat tasapainossa. 

Tarkistus 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 on 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
käytössä vähimmäismäärä eli vähintään
liitteessä II olevassa taulukossa mainittu 
määrä.

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä siihen, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 on 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä, mukaan luettuna julkiset 
latauspisteet, käytössä mahdollisuuksien 
mukaan liitteessä II olevassa taulukossa 
mainittu suuntaa-antava määrä.

Or. en

Tarkistus 78
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 on 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
käytössä vähimmäismäärä eli vähintään 
liitteessä II olevassa taulukossa mainittu 
määrä.

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 on sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen latauspisteitä käytössä 
vähimmäismäärä.

Or. fr

Tarkistus 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään kymmenen prosenttia 
latauspisteistä on oltava julkisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään kymmenen prosenttia 
latauspisteistä on oltava julkisia.

2. Keskimäärin kymmenen prosenttia 
erityisesti yli 100 000 asukkaan 
kaupungeissa sijaitsevista latauspisteistä 
on oltava julkisia. Tarkka määrä 
päätetään alueen julkista 
latausinfrastruktuuria koskevan tarpeen 
mukaan.

Or. de

Perustelu

Vaihtoehtoisille polttoaineille voisi olla monia käyttäjiä erityisesti kaupungeissa. 
Asianmukaisen käyttöasteen varmistamiseksi latauspisteiden tarkka määrä tulisi määritellä 
julkisen latausinfrastruktuurin tarpeen mukaan.

Tarkistus 81
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään kymmenen prosenttia 
latauspisteistä on oltava julkisia.

2. Vähintään 90 prosenttia latauspisteistä 
on oltava julkisia.
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Or. ro

Tarkistus 82
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
langattomien latauspisteiden on täytettävä 
liitteessä III olevassa 1.3 kohdassa 
säädetyt tekniset eritelmät viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pitäisi estää uusien latausteknologioiden (kuten langaton lataus) kehittämistä 
ja käyttöönottoa.

Tarkistus 83
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017.

Or. de

Tarkistus 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina



AM\1002401FI.doc 39/66 PE516.901v03-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaiden
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen tavallisten
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 85
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017.

Or. en

Perustelu

Jos otetaan asianmukaisesti huomioon jo suunnitelmissa olevat investoinnit ja nykyiset 
olemassa olevat sähkökäyttöiset ajoneuvot, on tärkeää antaa valmistajille riittävästi aikaa 
sopeutua yhteisiin teknisiin normeihin, jotka koskevat sekä hitaita että nopeita latauspisteitä.

Tarkistus 86
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta lataaminen erilaisissa 
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latauspisteissä olisi mahdollisimman 
yksinkertaista, pisteissä tulisi olla 
yhdistetty AC/DC-pistoke.

Or. de

Perustelu

Sähköisten ajoneuvojen yhdistetty latausjärjestelmä mahdollistaa sekä tavallisen että nopean 
latauksen ja sen, että käytetään ajoneuvon pistoketta ja tehdään latauksesta mahdollisimman 
yksinkertaista.

Tarkistus 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevissa 1.1 ja 1.2. kohdassa 
tarkoitettujen hitaiden ja nopeiden 
latauspisteiden laitteet ovat käytettävissä 
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevissa 1.1 ja 1.2. kohdassa 
tarkoitettujen tavallisten ja nopeiden 
latauspisteiden laitteet ovat käytettävissä 
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 88
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaikki sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
julkiset latauspisteet on varustettava
direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 28 
kohdassa määritellyillä älykkäillä 
mittausjärjestelmillä, ja niiden on oltava 
mainitun direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen vaatimusten mukaiset.

6. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
lataamista varten julkisiin latauspisteisiin 
on asennettava direktiivin 2012/27/EU 2 
artiklan 28 kohdassa määritellyt älykkäät 
ja avoimet mittausjärjestelmät, joiden on 
oltava mainitun direktiivin 9 artiklan 2 
kohdassa säädettyjen vaatimusten 
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mukaiset.

Or. de

Perustelu

Innovoinnin mahdollistamiseksi ja kuluttajien mukavuuden maksimoimiseksi sähköisten 
ajoneuvojen julkisissa latauspisteissä on oltava älykkäät ja avoimet mittausjärjestelmät. 

Tarkistus 89
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaikki sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
julkiset latauspisteet on varustettava 
direktiivin 2012/27/EU 2 artiklan 28 
kohdassa määritellyillä älykkäillä 
mittausjärjestelmillä, ja niiden on oltava 
mainitun direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen vaatimusten mukaiset.

6. Kaikki sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
julkiset latauspisteet on varustettava joko 
yksitellen tai yhteisesti direktiivin 
2012/27/EU 2 artiklan 28 kohdassa 
määritellyillä älykkäillä 
mittausjärjestelmillä, ja niiden on oltava 
mainitun direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen vaatimusten mukaiset.

Or. en

Tarkistus 90
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteiden kulutustietoihin ja 
mittausjärjestelmään sovelletaan direktiivin 
2009/72/EY liitteessä I olevan 1 kohdan h 
alakohtaa ja 2 kohdan viimeistä alakohtaa.

7. Yksityisissä kuluttajan tiloissa 
sijaitsevien sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteiden kulutustietoihin ja 
mittausjärjestelmään sovelletaan direktiivin 
2009/72/EY liitteessä I olevan 1 kohdan h 
alakohtaa ja 2 kohdan viimeistä alakohtaa.

Or. en
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Perustelu

Julkiset latauspisteet eivät välttämättä vaadi yksityiskohtaisia laskutussäännöksiä, jos ne ovat 
osana kuluttajille suunnattua palvelua.

Tarkistus 91
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttäjiä 
ostamasta sähköä miltä tahansa sähkön 
toimittajalta riippumatta siitä, mihin 
jäsenvaltioon kyseinen toimittaja on 
rekisteröitynyt. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kuluttajilla on oikeus 
tehdä sähkösopimuksia samanaikaisesti 
useiden toimittajien kanssa, jotta sähkön 
toimituksesta sähkökäyttöistä ajoneuvoa 
varten voidaan tehdä erillinen sopimus.

8. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttäjiä 
ostamasta sähköä miltä tahansa sähkön 
toimittajalta riippumatta siitä, mihin 
jäsenvaltioon kyseinen toimittaja on 
rekisteröitynyt.

Or. ro

Tarkistus 92
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttäjiä 
ostamasta sähköä miltä tahansa sähkön 
toimittajalta riippumatta siitä, mihin 
jäsenvaltioon kyseinen toimittaja on 
rekisteröitynyt. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kuluttajilla on oikeus 
tehdä sähkösopimuksia samanaikaisesti 
useiden toimittajien kanssa, jotta sähkön 

8. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttäjiä 
ostamasta sähköä miltä tahansa sähkön 
toimittajalta riippumatta siitä, mihin 
jäsenvaltioon kyseinen toimittaja on 
rekisteröitynyt. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kuluttajilla on oikeus 
tehdä sähkösopimuksia samanaikaisesti 
useiden toimittajien kanssa, jotta sähkön 
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toimituksesta sähkökäyttöistä ajoneuvoa 
varten voidaan tehdä erillinen sopimus.

toimituksesta sähkökäyttöistä ajoneuvoa 
varten voidaan tehdä erillinen sopimus. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edellä mainitusta ei aiheudu erillisiä 
liittymämaksuja tai vaatimusta erillisestä 
fyysisestä sähköyhteydestä.

Or. en

Perustelu

Uusien sähköajoneuvojen markkinoiden avaamiseksi ja itsenäisten palveluntarjoajien
tukemiseksi on tärkeää varmistaa, että erilliselle sähköisiä ajoneuvoja koskevalle 
sähkönjakelulle ei ole sääntelystä johtuvia esteitä.

Tarkistus 93
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisissa latauspisteissä veloitettavat 
hinnat ovat kohtuullisia ja että niihin ei 
sisälly lisämaksuja tai kohtuuttoman 
korkeita käyttömaksuja, joita veloitetaan 
sellaisilta sähkökäyttöisen ajoneuvon 
käyttäjiltä, joilla ei ole sopimussuhdetta
latauspisteen toiminnanharjoittajan kanssa.

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisissa latauspisteissä veloitettavat 
hinnat ovat läpinäkyviä ja kohtuullisia.
Hinnanalennukset sähköisten 
ajoneuvojen käyttäjille, joilla on 
sopimussuhde latauspisteen 
toiminnanharjoittajan kanssa, on 
ilmoitettava selkeästi.

Or. de

Perustelu

Mahdollisimman suuren kuluttajan mukavuuden saavuttamiseksi kuluttajatiedon on oltava 
selkeästi näkyvillä.

Tarkistus 94
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisissa latauspisteissä veloitettavat 
hinnat ovat kohtuullisia ja että niihin ei 
sisälly lisämaksuja tai kohtuuttoman 
korkeita käyttömaksuja, joita veloitetaan 
sellaisilta sähkökäyttöisen ajoneuvon 
käyttäjiltä, joilla ei ole sopimussuhdetta 
latauspisteen toiminnanharjoittajan 
kanssa.

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisissa latauspisteissä veloitettavat 
hinnat ovat kohtuullisia ja että niihin ei 
sisälly lisämaksuja tai kohtuuttoman 
korkeita käyttömaksuja, joita veloitetaan 
kaikilta sähkökäyttöisen ajoneuvon 
käyttäjiltä.

Or. ro

Tarkistus 95
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden, jotka päättävät 
sisällyttää vetytankkauspisteiden 
käyttöönoton kansalliseen 
toimintakehykseensä 3 artiklan 
mukaisesti, on varmistettava, että käytössä 
on riittävä määrä julkisia tankkauspisteitä, 
joiden välinen etäisyys on parhaassa 
tapauksessa enintään 300 kilometriä, jotta 
vetykäyttöisten ajoneuvojen liikkuminen 
koko jäsenvaltion alueella helpottuu
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 96
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020 sillä 
edellytyksellä, että vetytankkauspisteiden 
toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

Or. de

Tarkistus 97
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on pyrittävä varmistamaan, että käytössä 
on riittävä määrä julkisia tankkauspisteitä, 
jotta vetykäyttöisten ajoneuvojen ja 
erityisesti sidonnaisajoneuvojen
liikkuminen koko jäsenvaltion alueella on 
mahdollista viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. fr

Tarkistus 98
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on pyrittävä varmistamaan, että erityisesti 
kaupungeissa on käytössä riittävä määrä 
julkisia tankkauspisteitä, jotta 
vetykäyttöisten ajoneuvojen 
asianmukainen liikkuminen on 
mahdollista viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. de

Perustelu

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytölle on merkittävät kasvumahdollisuudet erityisesti 
kaupungeissa. 

Tarkistus 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on pyrittävä varmistamaan, että käytössä 
on vaatimusten mukainen riittävä määrä 
julkisia tankkauspisteitä, jotta 
vetykäyttöisten ajoneuvojen liikkuminen 
koko jäsenvaltion alueella on mahdollista 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Or. en
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Tarkistus 100
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen mantereella on 
mahdollista viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden, joiden alueeseen kuuluu saaria, voi olla vaikea ja tarpeetonta täyttää 
tätä etäisyysvaatimusta, olisi täsmennettävä, että se koskee manneralueita.

Tarkistus 101
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen, että vedyllä, nesteytetyllä 
maakaasulla ja kehittyneillä 
biopolttoaineilla kulkevat linja-autot ja 
raskaat hyötyajoneuvot voivat liikkua 
kaikkialla TEN-T-runkoverkon 
maanteillä.

Or. fr
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Tarkistus 102
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1b. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että vedyn, nesteytetyn 
maakaasun ja kehittyneiden 
biopolttoaineiden julkisia latauspisteitä on 
saatavilla meri- ja sisävesiliikenteelle. 

Or. fr

Tarkistus 103
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Nestekaasun jakelu liikennettä varten

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävä määrä julkisia 
nestekaasun (LPG) tankkauspisteitä, 
joiden välinen etäisyys on enintään 
150 kilometriä, jotta paineistetulla 
kaasulla kulkevat ajoneuvot voivat liikkua 
kaikkialla jäsenvaltion alueella 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 
Niissä valtioissa, joissa nestekaasu on jo 
käytössä, tulisi pyrkiä varmistamaan 
tankkauspisteiden täysimääräinen 
kattavuus moottoriteillä. 

Or. de
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Tarkistus 104
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisia nesteytetyn maakaasun (LNG) 
tankkauspisteitä on meri- ja 
sisävesiliikenteen käytössä Euroopan 
laajuisen liikenneverkon (TEN-T) 
runkoverkon kaikissa merisatamissa
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että julkisia nesteytetyn 
maakaasun (LNG), vedyn tai kehittyneiden 
biopolttoaineiden tankkauspisteitä on 
meri- ja sisävesiliikenteen käytössä 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-
T) runkoverkon kaikissa meri- ja 
sisävesisatamissa. 

Or. fr

Tarkistus 105
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisia nesteytetyn maakaasun 
tankkauspisteitä on sisävesiliikenteen 
käytössä TEN-T-runkoverkon kaikissa 
sisävesisatamissa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2025.

Poistetaan. 

Or. fr

Perustelu

Sisävesisatamien tankkauspisteitä koskevat suositukset sisältyvät tästedes tämän artiklan 
1 kohtaan.
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Tarkistus 106
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen, että nesteytetyllä 
maakaasulla kulkevat raskaat 
moottoriajoneuvot voivat liikkua kaikkialla 
TEN-T-runkoverkon maanteillä. Tätä 
varten on rakennettava julkisia 
nesteytetyn maakaasun tankkauspisteitä, 
joiden välimatka on enintään 400 
kilometriä, 31 päivään joulukuuta 2020 
mennessä.

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen, että nesteytetyllä 
maakaasulla, vedyllä ja kehittyneillä 
biopolttoaineilla kulkevat raskaat 
moottoriajoneuvot voivat liikkua kaikkialla 
TEN-T-runkoverkon maanteillä.

Or. fr

Tarkistus 107
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen, että nesteytetyllä 
maakaasulla kulkevat raskaat 
moottoriajoneuvot voivat liikkua kaikkialla 
TEN-T-runkoverkon maanteillä. Tätä 
varten on rakennettava julkisia nesteytetyn 
maakaasun tankkauspisteitä, joiden 
välimatka on enintään 400 kilometriä, 31 
päivään joulukuuta 2020 mennessä.

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen, että nesteytetyllä 
maakaasulla kulkevat raskaat 
moottoriajoneuvot voivat liikkua kaikkialla 
runkoverkon maanteillä. Tätä varten on 
rakennettava julkisia nesteytetyn 
maakaasun tankkauspisteitä, joiden 
välimatka on enintään 400 kilometriä, 31 
päivään joulukuuta 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 108
Alejo Vidal-Quadras
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien meri- ja sisävesiliikenteen 
käyttöön tarkoitettujen nesteytetyn 
maakaasun tankkauspisteiden on oltava 
liitteessä III olevassa 3.1 kohdassa 
säädettyjen teknisten eritelmien mukaiset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

4. Kaikkien meri- ja sisävesiliikenteen sekä 
kaikkien siihen sisältyvien välineiden 
(kuten varastosäiliöiden, ponttoneiden 
jne.) käyttöön tarkoitettujen nesteytetyn 
maakaasun tankkauspisteiden on oltava 
liitteessä III olevassa 3.1 kohdassa 
säädettyjen teknisten eritelmien mukaiset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 109
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävä määrä julkisia 
paineistetun kaasun (CNG) 
tankkauspisteitä, joiden välinen etäisyys 
on enintään 150 kilometriä, jotta 
paineistetulla kaasulla kulkevat ajoneuvot 
voivat liikkua kaikkialla unionin alueella
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

6. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia paineistetun kaasun (CNG) 
tankkauspisteitä, jotta paineistetulla 
kaasulla kulkevat ajoneuvot voivat olla 
liikenteessä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. fr

Tarkistus 110
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävä määrä julkisia 
paineistetun kaasun (CNG) 
tankkauspisteitä, joiden välinen etäisyys on 
enintään 150 kilometriä, jotta paineistetulla 
kaasulla kulkevat ajoneuvot voivat liikkua 
kaikkialla unionin alueella viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävä määrä julkisia 
paineistetun kaasun (CNG) 
tankkauspisteitä, joiden välinen etäisyys on 
enintään 150 kilometriä, jotta paineistetulla 
kaasulla kulkevat ajoneuvot voivat liikkua 
kaikkialla unionin alueella viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020 sillä 
edellytyksellä, että vetytankkauspisteiden 
toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

Or. de

Tarkistus 111
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta direktiivin 2009/30/EY 
soveltamista jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikkien markkinoilla 
olevien polttoaineiden ja ajoneuvojen 
yhteensopivuudesta on saatavilla 
merkityksellistä, selkeää ja yksinkertaista 
tietoa

1. Rajoittamatta direktiivin 2009/30/EY 
soveltamista jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikkien markkinoilla 
olevien polttoaineiden ja ajoneuvojen 
teknisistä eritelmistä ja
yhteensopivuudesta on saatavilla 
merkityksellistä, selkeää ja yksinkertaista 
tietoa

Or. de

Perustelu

Kaiken vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan tiedon sisäistäminen on olennaista, jotta 
voidaan helpottaa kuluttajien mielipiteenmuodostusta ja edistää sähköisten ajoneuvojen 
suosiota.

Tarkistus 112
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ajoneuvoissa. Tätä vaatimusta 
sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioiden 
alueella myytäviin uusiin ajoneuvoihin 
[päivästä, jona tämä direktiivi on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja 
kaikkiin muihin jäsenvaltioiden alueella 
rekisteröityihin ajoneuvoihin päivästä, jona 
ne katsastetaan ensimmäistä kertaa [päivän, 
jona tämä direktiivi on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä] jälkeen.

c) ajoneuvoissa. Tätä vaatimusta 
sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioiden 
alueella myytäviin uusiin ajoneuvoihin 
[kaksi vuotta siitä päivästä, jona tämä 
direktiivi on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] ja kaikkiin muihin 
jäsenvaltioiden alueella rekisteröityihin 
ajoneuvoihin päivästä, jona ne katsastetaan 
ensimmäistä kertaa [kaksi vuotta sen 
päivän, jona tämä direktiivi on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä] jälkeen.

Or. de

Tarkistus 113
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ajoneuvoissa. Tätä vaatimusta 
sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioiden 
alueella myytäviin uusiin ajoneuvoihin 
[päivästä, jona tämä direktiivi on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja 
kaikkiin muihin jäsenvaltioiden alueella 
rekisteröityihin ajoneuvoihin päivästä, jona 
ne katsastetaan ensimmäistä kertaa
[päivän, jona tämä direktiivi on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä] jälkeen.

c) ajoneuvoissa. Tätä vaatimusta 
sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioiden 
alueella myytäviin uusiin ajoneuvoihin 
[päivästä, jona tämä direktiivi on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja 
kaikkiin muihin jäsenvaltioiden alueella 
rekisteröityihin ajoneuvoihin päivästä, jona 
ne katsastetaan seuraavan kerran [päivän, 
jona tämä direktiivi on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä] jälkeen.

Or. de

Tarkistus 114
Fiona Hall
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sen jälkeen kun tämä direktiivi on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ja rajoittamatta asiaan liittyvän Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamista, 
komission on laadittava ehdotus, jossa 
vaaditaan, että polttoaineen toimittajat 
yhdenmukaistavat polttoaineletkujen ja 
-suihkuputkien värin tankkausasemilla 
kaikkialla Euroopan unionin alueella.

Or. en

Perustelu

Kaikilla EU:ssa sijaitsevilla tankkausasemilla käytettävien värien yhdenmukaistaminen 
parantaa kuluttajien tietoutta ja ymmärrystä saatavilla olevista polttoaineista.

Tarkistus 115
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään yhteensopivuutta koskevalle 
tiedolle tietty sijaintipaikka ajoneuvossa ja 
sen graafinen esittämistapa, jotta 
varmistetaan yhdenmukaisuus koko 
unionissa. Jos polttoaineiden 
merkintästandardit sisältäviä EN-
järjestelmiä ei ole saatavissa tai ne eivät 
sovellu direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseen, komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään merkintöjä koskevat 
parametrit sellaisille unionin markkinoille 
saatetuille polttoaineille, joiden osuus on 
komission arvion mukaan vähintään yksi 

4. Jos polttoaineiden merkintästandardit 
sisältäviä EN-järjestelmiä ei ole saatavissa 
tai ne eivät sovellu direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseen, komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään merkintöjä koskevat 
parametrit sellaisille unionin markkinoille 
saatetuille polttoaineille, joiden osuus on 
komission arvion mukaan vähintään yksi 
prosentti kokonaismyyntimäärästä 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.
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prosentti kokonaismyyntimäärästä 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 116
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Komissiolle ei siirretä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä.

Or. nl

Tarkistus 117
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3, 4, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi.

2. Siirretään 3, 4, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi
[Virallinen lehti: lisätkää tämän 
direktiivin voimaantulopäivä] lähtien.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä tämän 
direktiivin voimaantulosta alkaen.

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3, 4, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi.

2. Komissiolle ei siirretä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä.

Or. nl

Tarkistus 119
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3, 4, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi.

2. Siirretään 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

Or. de

Tarkistus 120
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3, 4, 5 ja 6 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4, 5 ja 6 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
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seuraavana päivänä, jona päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

seuraavana päivänä, jona päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. de

Tarkistus 121
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 3, 4, 5 ja 6 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

5. Edellä olevien 4, 5 ja 6 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kolmella 
kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 122
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntelykehyksen on koostuttava 
toimenpiteistä, joilla tuetaan 

Sääntelykehyksen on koostuttava 
toimenpiteistä, joilla tuetaan 
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vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin rakentamista, kuten 
rakennusluvista, pysäköintialueluvista, 
yritysten ympäristötehokkuuden 
sertifioinnista ja polttoaineiden 
jakeluasemien toimiluvista.

vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin rakentamista, kuten 
rakennusluvista, pysäköintialueluvista, 
yritysten ympäristötehokkuuden 
sertifioinnista ja polttoaineiden 
jakeluasemien toimiluvista. Sen 
takaamiseksi, että tietyn vaihtoehtoisen 
polttoaineen tarjoajan pyyntö hyväksytään 
kolmen kuukauden sisällä hakemuksesta, 
lainsäädäntökehykseen tulisi sisältyä 
yksityiskohtaisia säännöksiä 
sovellettavista teknisistä ja hallinnollisista 
menettelyistä, henkilökunnasta, 
menetelmistä ja lainsäädännöstä, jotta 
voidaan välttää hallinnolliset ja 
lainsäädännölliset viivästykset.

Or. en

Tarkistus 123
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä 
vähintään

Näiden toimenpiteiden suuntaviivat 
koskevat seuraavia näkökohtia

Or. de

Tarkistus 124
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laajemman käytön ja tuotannon 
tukeminen

Poistetaan.
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Vuotuinen julkinen määräraha –
polttoaineittain ja liikennemuodoittain 
(maantie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenne) 
eriteltynä – jolla tuetaan vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
käyttöönottoa.
Vuotuinen julkinen määräraha –
polttoaineittain ja liikennemuodoittain 
eriteltynä – jolla tuetaan vaihtoehtoisiin 
polttoaineisiin liittyvien teknologioiden 
tuotantolaitoksia.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltiot eivät voi määrätä julkisen rahoituksen myöntämisestä kansallisten talouden 
toimintaedellytysten perusteella.

Tarkistus 125
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vuoden 2020 loppuun mennessä 
saavutettaviksi asetetut kansalliset 
tavoitteet, jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden laajempaa käyttöä eri 
liikennemuodoissa (maantie-, rautatie-, 
vesi- ja ilmaliikenne) ja niihin liittyvää 
infrastruktuuria,

– vaihtoehtoisten polttoaineiden laajempaa 
käyttöä eri liikennemuodoissa (maantie-, 
rautatie-, vesi- ja ilmaliikenne) ja niihin 
liittyvää infrastruktuuria koskevat 
kansalliset arvot, joiden saavuttamiseen 
tulisi pyrkiä vuoden 2020 loppuun 
mennessä,

Or. de

Tarkistus 126
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– vuoden 2020 loppuun mennessä 
saavutettaviksi asetetut kansalliset 
tavoitteet, jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden laajempaa käyttöä eri 
liikennemuodoissa (maantie-, rautatie-, 
vesi- ja ilmaliikenne) ja niihin liittyvää 
infrastruktuuria,

– vuoden 2020 loppuun mennessä 
saavutettaviksi asetetut kansalliset 
tavoitteet, jotka koskevat energian 
kokonaiskulutuksen sekä öljyn ja sen 
johdannaisten käytön vähentämistä 
liikennealalla, kaupunkien 
ruuhkaisuuden vähentämistä sekä 
sähköistettyjen julkisen liikenteen 
palveluiden ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden laajempaa käyttöä eri 
liikennemuodoissa (maantie-, rautatie-, 
vesi- ja ilmaliikenne) ja niihin liittyvää 
infrastruktuuria,

Or. fr

Tarkistus 127
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – kohta 1 – 5 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalliset vuosittain vahvistettavat 
tavoitteet, jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden laajempaa käyttöä eri 
liikennemuodoissa ja niihin liittyvää 
infrastruktuuria, jotta saavutetaan 
kansalliset tavoitteet, joiden määräajaksi 
on asetettu vuoden 2020 loppu.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 128
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2
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Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteiden vähimmäismäärä kussakin 
jäsenvaltiossa

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteiden suuntaa-antava määrä
kussakin jäsenvaltiossa

Or. en

Tarkistus 130
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteiden vähimmäismäärä kussakin 
jäsenvaltiossa

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteiden suuntaa-antava
vähimmäismäärä kussakin jäsenvaltiossa

Or. en

Tarkistus 131
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – sarake 3

Komission teksti Tarkistus

Julkisten latauspisteiden lukumäärä Julkisten latauspisteiden lukumäärä 
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(tuhatta) (tuhatta)

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

Tarkistus 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.1. Moottoriajoneuvojen hitaat
sähkölatauspisteet

1.1. Moottoriajoneuvojen tavalliset
sähkölatauspisteet

Or. en

Tarkistus 133
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaat
vaihtovirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
standardissa EN 62196-2:2012 kuvatuilla 
tyypin 2 pistokytkimillä.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen tavalliset
vaihtovirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
standardissa EN 62196-2:2012 ja sen 
päivityksissä kuvatuilla tyypin 2 
pistorasioilla.

Or. en

Tarkistus 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaat
vaihtovirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
standardissa EN 62196-2:2012 kuvatuilla 
tyypin 2 pistokytkimillä.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen tavalliset
vaihtovirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
standardissa EN 62196-2:2012 kuvailluilla 
tyypin 2 pistokytkimillä.

Or. en
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Tarkistus 135
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaat 
vaihtovirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
IEC/TS 61980-3-eritelmässä, joka on 
määrä antaa vuonna 2014, kuvatuilla 
langattomaan lataukseen tarkoitetuilla 
peruslaitteilla.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pitäisi estää uusien latausteknologioiden (kuten langaton lataus) kehittämistä 
ja käyttöönottoa.

Tarkistus 136
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.2. Moottoriajoneuvojen nopeat 
sähkölatauspisteet

1.2. Yli 22 kW:n teholla toimivat
moottoriajoneuvojen nopeat 
sähkölatauspisteet

Or. en

Tarkistus 137
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen nopeat 
vaihtovirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
standardissa EN 62196-2:2012 kuvailluilla 
tyypin 2 pistokytkimillä.

Ajoneuvojen nopeat 
vaihtovirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
standardissa EN 62196-2:2012 ja sen 
päivityksissä kuvailluilla tyypin 2 
pistokytkimillä varustetuilla kaapeleilla.

Or. en

Tarkistus 138
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen nopeat 
tasavirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
asianomaisessa EN-standardissa, joka on 
määrä antaa vuonna 2014, kuvailluilla 
tyypin ”Combo 2” pistokytkimillä.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen nopeat 
tasavirtalatauspisteet on varustettava 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
asianomaisessa EN-standardissa, joka on 
määrä antaa vuonna 2014, kuvailluilla sekä 
tyyppiin ”CHAdeMO” että ”Combo 2” 
sopivilla monistandardipistokytkimillä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tulevat normit eivät riipu teknologiasta ja ovat yhdenmukaisia markkinoilla 
tapahtuvien muutosten kanssa eli vastaavat EU:ssa valmistettavia ja käytettäviä sähköisiä 
ajoneuvoja.

Tarkistus 139
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta – 3.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vesialusten nesteytetyn maakaasun (LNG) Vesialusten nesteytetyn maakaasun (LNG) 
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tankkauspisteiden on oltava asianomaisten 
EN-standardien, jotka on määrä antaa 
vuonna 2014, mukaiset.

tankkauspisteiden on noudatettava
asianomaisia EN-standardeja, jotka on 
määrä antaa asianomaisten IMO- ja ISO-
asetusten ja -normien mukaisesti vuoteen
2014 mennessä. Jäsenvaltioiden on 
koordinoitava toimia sen tukemiseksi, että 
IMO:n ja ISO:n standardit kehitetään 
mahdollisimman pian.

Or. en


