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Módosítás 16
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a földgázt és a 
cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) 
nevezték meg a kőolaj helyettesítésére és a 
szén-dioxid-mentesítésre hosszú távon
alkalmas fő alternatív üzemanyagként.

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a földgázt és a 
cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) 
nevezték meg a kőolaj helyettesítésére 
alkalmas fő alternatív üzemanyagként. A 
közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítése azonban további, a 
helyettesítő üzemanyagok előmozdítását 
jóval meghaladó intézkedéseket és 
stratégiákat tesz szükségessé, amelyek 
magukban foglalnák az energiafogyasztás 
globális mértékű csökkentését, minden 
közlekedési mód esetében a gépjárművek 
szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó 
megfelelő előírások, illetve valamennyi 
hajtásmód tekintetében az 
energiahatékonysági normák bevezetését, 
a tömegközlekedés vagy környezetbarát 
közlekedés fejlesztését vagy a „felhasználó 
fizet” és „a szennyező fizet” elv szigorú 
érvényesítését.

Or. fr

Módosítás 17
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a földgázt és a 
cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) 
nevezték meg a kőolaj helyettesítésére és a 
szén-dioxid-mentesítésre hosszú távon 
alkalmas fő alternatív üzemanyagként.

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a földgázt, a 
cseppfolyósított földgázt (LNG) és a 
cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) 
nevezték meg a kőolaj helyettesítésére és a 
szén-dioxid-mentesítésre hosszú távon 
alkalmas fő alternatív üzemanyagként.

Or. de

Módosítás 18
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek13 alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a földgázt és a 
cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) 
nevezték meg a kőolaj helyettesítésére és a 
szén-dioxid-mentesítésre hosszú távon 
alkalmas fő alternatív üzemanyagként.

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek13 alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a paraffinos 
üzemanyagokat, a földgázt és a 
cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) 
nevezték meg a kőolaj helyettesítésére és a 
szén-dioxid-mentesítésre hosszú távon 
alkalmas fő alternatív üzemanyagként.

Or. en

Módosítás 19
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a földgázt és a 
cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) 
nevezték meg a kőolaj helyettesítésére és a 
szén-dioxid-mentesítésre hosszú távon 
alkalmas fő alternatív üzemanyagként.

(4) Az érdekeltekkel és a nemzeti 
szakértőkkel folytatott konzultációk, 
valamint szakmai ismeretek alapján a 
villamos energiát, a hidrogént, a 
bioüzemanyagokat, a földgázt (esetleg 
palagázt) és a cseppfolyósított propán-
bután gázt (LPG) nevezték meg a kőolaj 
helyettesítésére és a szén-dioxid-
mentesítésre hosszú távon alkalmas fő 
alternatív üzemanyagként.

Or. nl

Módosítás 20
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A CARS 21 magas szintű 
munkacsoport 2012. június 6-i 
jelentésében megállapította, hogy az uniós 
szinten harmonizált alternatívüzemanyag-
infrastruktúra hiánya hátráltatja az 
alternatív üzemanyaggal hajtott járművek 
piaci bevezetését és késlelteti kedvező 
környezeti hatásaik érvényesülését. A 
„CARS 2020: Cselekvési terv a 
versenyképes és fenntartható európai 
gépjárműiparért” című bizottsági 
közlemény a CARS 21 magas szintű 
munkacsoport jelentésében foglalt főbb 
ajánlások alapján kidolgozott cselekvési 
tervet ismerteti. Ez az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 
irányelv a Bizottság által bejelentett főbb 
intézkedések egyike.

törölve

Or. nl
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Módosítás 21
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) El kell kerülni a belső piac 
széttagolódását, amelyhez az alternatív 
üzemanyagok nem összehangolt módon 
történő piaci bevezetése vezetne. A 
tagállamok összehangolt szakpolitikai 
kereteinek ezért garantálniuk kell a
jármű- és üzemanyag-technológiára, 
valamint az infrastruktúra-fejlesztésre 
irányuló magán- és állami 
beruházásokhoz szükséges hosszú távú 
biztonságot. A tagállamoknak ezért az 
alternatív üzemanyagok piacának
fejlesztésére és ezen belül a szükséges 
kiépítendő infrastruktúrára vonatkozó 
célkitűzéseket, célokat és támogató 
intézkedéseket ismertető nemzeti 
szakpolitikai fejlesztési keretet kell 
kidolgozniuk. A tagállamoknak regionális 
és makroregionális szinten konzultáció 
révén vagy közös szakpolitikai kereteken 
belül együtt kell működniük más, 
szomszédos tagállamokkal különösen 
olyan esetekben, amikor nemzeti határokon 
átnyúló alternatívüzemanyag-
infrastruktúrára vagy új határközeli 
infrastruktúra kiépítésére van szükség. E 
nemzeti szakpolitikai keretek 
összehangolását és uniós szintű 
koherenciájukat a Bizottságnak rendszeres 
értékelés keretében kell biztosítania.

(6) El kell kerülni a belső piac 
széttagolódását, amelyhez az alternatív 
üzemanyagok nem összehangolt módon 
történő piaci bevezetése vezetne. A 
tagállamok összehangolt szakpolitikai 
kereteinek kettős célt kell szolgálniuk: a
közlekedési ágazat olajfüggőségének 
felszámolását és 2050-ig az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
60%-os csökkentését a közlekedési 
ágazatban. A tagállamoknak ezért az
energiafogyasztás globális mértékű 
csökkentésére, különösen az olajnak és az 
olajszármazékoknak a közlekedési 
ágazatban való fogyasztására, valamint az 
elektromos tömegközlekedési 
szolgáltatásokra és az alternatív 
üzemanyagok fejlesztésére és ezen belül a 
szükséges kiépítendő infrastruktúrára 
vonatkozó célkitűzéseket ismertető nemzeti 
szakpolitikai kereteket kell kidolgozniuk.
A tagállamoknak regionális és 
makroregionális szinten konzultáció révén 
vagy közös szakpolitikai kereteken belül 
együtt kell működniük más, szomszédos 
tagállamokkal különösen olyan esetekben, 
amikor nemzeti határokon átnyúló 
alternatívüzemanyag-infrastruktúrára vagy 
új határközeli infrastruktúra kiépítésére van 
szükség. E nemzeti szakpolitikai keretek 
összehangolását és uniós szintű 
koherenciáját a Bizottságnak rendszeres 
értékelés keretében kell biztosítania.

Or. fr
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Módosítás 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) El kell kerülni a belső piac 
széttagolódását, amelyhez az alternatív 
üzemanyagok nem összehangolt módon 
történő piaci bevezetése vezetne. A 
tagállamok összehangolt szakpolitikai 
kereteinek ezért garantálniuk kell a jármű-
és üzemanyag-technológiára, valamint az 
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló magán-
és állami beruházásokhoz szükséges 
hosszú távú biztonságot. A tagállamoknak 
ezért az alternatív üzemanyagok piacának 
fejlesztésére és ezen belül a szükséges 
kiépítendő infrastruktúrára vonatkozó 
célkitűzéseket, célokat és támogató 
intézkedéseket ismertető nemzeti 
szakpolitikai fejlesztési keretet kell 
kidolgozniuk. A tagállamoknak regionális 
és makroregionális szinten konzultáció 
révén vagy közös szakpolitikai kereteken 
belül együtt kell működniük más, 
szomszédos tagállamokkal különösen 
olyan esetekben, amikor nemzeti határokon 
átnyúló alternatívüzemanyag-
infrastruktúrára vagy új határközeli 
infrastruktúra kiépítésére van szükség. E 
nemzeti szakpolitikai keretek 
összehangolását és uniós szintű 
koherenciájukat a Bizottságnak rendszeres 
értékelés keretében kell biztosítania.

(6) El kell kerülni a belső piac 
széttagolódását, amelyhez az alternatív 
üzemanyagok nem összehangolt módon 
történő piaci bevezetése vezetne. A 
tagállamok összehangolt szakpolitikai 
kereteinek ezért garantálniuk kell a jármű-
és üzemanyag-technológiára, valamint az 
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló magán-
és állami beruházásokhoz szükséges 
hosszú távú biztonságot. A tagállamoknak 
ezért az alternatív üzemanyagok piacának 
fejlesztésére és ezen belül a szükséges 
kiépítendő infrastruktúrára vonatkozó 
célkitűzéseket, célokat és támogató 
intézkedéseket ismertető nemzeti 
szakpolitikai fejlesztési keretet kell 
kidolgozniuk. A tagállamoknak regionális 
és makroregionális szinten konzultáció 
révén vagy közös szakpolitikai kereteken 
belül együtt kell működniük más, 
szomszédos tagállamokkal különösen 
olyan esetekben, amikor nemzeti határokon 
átnyúló alternatívüzemanyag-
infrastruktúrára vagy új határközeli 
infrastruktúra kiépítésére van szükség. E 
nemzeti szakpolitikai keretek 
összehangolását és uniós szintű 
koherenciáját a Bizottságnak rendszeres 
értékelés keretében kell biztosítania. A 
Bizottságnak minden eszközt és erőforrást 
fel kell tárnia az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúráinak előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 23
Maria Da Graça Carvalho
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) El kell kerülni a belső piac 
széttagolódását, amelyhez az alternatív 
üzemanyagok nem összehangolt módon 
történő piaci bevezetése vezetne. A 
tagállamok összehangolt szakpolitikai 
kereteinek ezért garantálniuk kell a jármű-
és üzemanyag-technológiára, valamint az 
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló magán-
és állami beruházásokhoz szükséges 
hosszú távú biztonságot. A tagállamoknak 
ezért az alternatív üzemanyagok piacának 
fejlesztésére és ezen belül a szükséges 
kiépítendő infrastruktúrára vonatkozó 
célkitűzéseket, célokat és támogató 
intézkedéseket ismertető nemzeti 
szakpolitikai fejlesztési keretet kell 
kidolgozniuk. A tagállamoknak regionális 
és makroregionális szinten konzultáció 
révén vagy közös szakpolitikai kereteken 
belül együtt kell működniük más, 
szomszédos tagállamokkal különösen 
olyan esetekben, amikor nemzeti határokon 
átnyúló alternatívüzemanyag-
infrastruktúrára vagy új határközeli 
infrastruktúra kiépítésére van szükség. E 
nemzeti szakpolitikai keretek 
összehangolását és uniós szintű 
koherenciájukat a Bizottságnak rendszeres 
értékelés keretében kell biztosítania.

(6) El kell kerülni a belső piac 
széttagolódását, amelyhez az alternatív 
üzemanyagok nem összehangolt módon 
történő piaci bevezetése vezetne. A 
tagállamok összehangolt szakpolitikai 
kereteinek ezért garantálniuk kell a jármű-
és üzemanyag-technológiára, valamint az 
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló magán-
és állami beruházásokhoz szükséges 
hosszú távú biztonságot. A megfelelő 
ösztönözőket rendeletek révén kell 
biztosítani, nevezetesen a keretek 
konvergenciájának megvalósítása révén. 
A tagállamoknak ezért az alternatív 
üzemanyagok piacának fejlesztésére és 
ezen belül a szükséges kiépítendő 
infrastruktúrára vonatkozó célkitűzéseket, 
célokat és támogató intézkedéseket 
ismertető nemzeti szakpolitikai fejlesztési 
keretet kell kidolgozniuk. A tagállamoknak 
regionális és makroregionális szinten 
konzultáció révén vagy közös szakpolitikai 
kereteken belül együtt kell működniük 
más, szomszédos tagállamokkal különösen 
olyan esetekben, amikor nemzeti határokon 
átnyúló alternatívüzemanyag-
infrastruktúrára vagy új határközeli 
infrastruktúra kiépítésére van szükség. E 
nemzeti szakpolitikai keretek 
összehangolását és uniós szintű 
koherenciáját a Bizottságnak rendszeres 
értékelés keretében kell biztosítania.

Or. en

Módosítás 24
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájához nyújtott uniós és 
nemzeti támogató intézkedésekből 
kizárólag a nemzeti szakpolitikai keretben 
szereplő üzemanyagok részesülhetnek 
annak érdekében, hogy a köztámogatás az 
alternatív üzemanyaggal hajtott járművek 
és hajók uniós szintű mobilitását célzó 
összehangolt belső piacfejlesztésre 
irányuljon.

törölve

Or. fr

Módosítás 25
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájára irányuló támogatási 
intézkedéseket az állami támogatásokra 
vonatkozóan az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben megállapított 
szabályokkal összhangban kell 
végrehajtani.

(8) Az alternatív üzemanyagokra és a 
kapcsolódó infrastruktúrára irányuló 
támogatási intézkedéseket az állami 
támogatásokra vonatkozóan az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben 
megállapított szabályokkal összhangban 
kell végrehajtani. Az Unió vagy a 
tagállamok általi közvetlen vagy közvetett 
finanszírozás nem engedélyezhető. 

Or. fr

Módosítás 26
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A bioüzemanyagokat a 2009/28/EK 
irányelv fogalommeghatározása szerinti
biomasszából állítják elő. A 
bioüzemanyagok jelenleg az alternatív 
üzemanyagok közül a legjelentősebbek, és 
az uniós közlekedésben hozzávetőleg
4,4%-os arányt képviselnek. Fenntartható 
termelésük esetén, és amennyiben nem 
vezetnek a földhasználat közvetett 
megváltozásához, számottevően 
hozzájárulhatnak az összes szén-dioxid-
kibocsátás csökkentéséhez. Valamennyi 
közlekedési módot tiszta energiával tudják 
ellátni. Az ellátás korlátai és a 
fenntarthatósági megfontolások azonban 
korlátozhatják a felhasználásukat.

(9) A bioüzemanyagokat biomasszából 
állítják elő. A bioüzemanyagok jelenleg az 
alternatív üzemanyagok közül a 
legjelentősebbek, és az uniós 
közlekedésben hozzávetőleg 4,4%-os 
arányt képviselnek.

Or. nl

Módosítás 27
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
Unió-szerte összehangolt fejlesztésének a 
hiánya a keresleti oldalon megakadályozza 
a méretgazdaságosság kialakítását, a 
keresleti oldalon pedig az uniós szintű 
mobilitást. Új infrastruktúrahálózatokat 
kell kiépíteni különösen a villamos energia, 
a hidrogén és a földgáz (LNG és CNG) 
esetében.

(10) Az alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
Unió-szerte összehangolt fejlesztésének a 
hiánya a kínálati oldalon megakadályozza 
a méretgazdaságosság kialakítását, a 
keresleti oldalon pedig az uniós szintű 
mobilitást. Új infrastruktúrahálózatokat 
kell kiépíteni különösen a villamos energia, 
a hidrogén és a földgáz (LNG és CNG) 
esetében. Emlékeztet a technológiai 
fejlesztés, a demonstráció és az 
infrastruktúrák fontosságára, különösen 
a hidrogén vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 28
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
Unió-szerte összehangolt fejlesztésének a 
hiánya a keresleti oldalon megakadályozza 
a méretgazdaságosság kialakítását, a 
keresleti oldalon pedig az uniós szintű 
mobilitást. Új infrastruktúrahálózatokat 
kell kiépíteni különösen a villamos energia, 
a hidrogén és a földgáz (LNG és CNG) 
esetében.

(10) Az alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
Unió-szerte összehangolt fejlesztésének a 
hiánya a kínálati oldalon megakadályozza 
a méretgazdaságosság kialakítását, a 
keresleti oldalon pedig az uniós szintű 
mobilitást. Új infrastruktúrahálózatokat 
kell kiépíteni különösen a villamos energia, 
a hidrogén, a földgáz (LNG és CNG) és a 
cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG)
esetében.

Or. de

Módosítás 29
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú 
feltöltőállomást építsenek az elektromos
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 
hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. Az elektromos
járműveket kiszolgáló feltöltőállomások 
kiépítése a tagállamok nemzeti 
politikájának illetékességi körébe tartozik. 
1
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negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

__________________
1 Összhangban az EUSZ 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritási elvvel.

Or. nl

Módosítás 30
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú
feltöltőállomást építsenek az elektromos 
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 
hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 

(11) A megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak –
különösen a városi agglomerációk 
vonatkozásában – törekedniük kell annak 
biztosítására, hogy megfelelő ellátást 
biztosító feltöltőállomást építsenek az 
elektromos járművek, különösen a 
tömegközlekedésben használt járművek 
(megosztott autók, taxik, furgonok, 
buszok, villamosok, vonatok stb.), 
valamint elektromos kerékpárok, 
kismotorok és motorkerékpárok számára,
gondoskodva arról, hogy ezek 10 %-a
nyilvánosan hozzáférhető legyen. Az 
elektromos járművek magántulajdonosai 
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amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

számára alapvető fontosságú, hogy 
hozzáférjenek a – többek között –
társasházak, iroda- vagy üzleti negyedek 
közelében kialakított közös parkolók 
feltöltőállomásaihoz. A hatóságoknak a 
polgárok szolgálatában indokolt olyan 
szabályozást bevezetniük, amelynek révén 
garantálható, hogy a telephelyek fejlesztői 
és üzemeltetői megfelelő infrastruktúrát 
biztosítsanak, amely elegendő számú 
feltöltőállomással rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú 
feltöltőállomást építsenek az elektromos 
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 
hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak
törekedniük arra, hogy az elektromos 
járművek számára épült feltöltőállomások 
megfelelő ellátást biztosítsanak, és egy 
részük nyilvánosan hozzáférhető legyen, 
szem előtt tartva a földrajzi és társadalmi-
gazdasági szempontokat és különös 
tekintettel a városi agglomerációkra. Az 
elektromos járművek magántulajdonosai 
számára alapvető fontosságú, hogy 
hozzáférjenek a – többek között –
társasházak, iroda- vagy üzleti negyedek 
közelében kialakított közös parkolók 
feltöltőállomásaihoz. A hatóságoknak a 
polgárok szolgálatában indokolt olyan 
szabályozást bevezetniük, amelynek révén 
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telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

garantálható, hogy a telephelyek fejlesztői 
és üzemeltetői megfelelő infrastruktúrát 
biztosítsanak, amely elegendő számú 
feltöltőállomással rendelkezik.

Or. en

Módosítás 32
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú
feltöltőállomást építsenek az elektromos 
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 
hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító számú feltöltőállomást 
építsenek az elektromos járművek számára,
és ezek megfelelő számban nyilvánosan 
hozzáférhetők legyenek, különös 
tekintettel a városi agglomerációkra. Az 
elektromos járművek magántulajdonosai 
számára alapvető fontosságú, hogy 
hozzáférjenek a – többek között –
társasházak, iroda- vagy üzleti negyedek 
közelében kialakított közös parkolók 
feltöltőállomásaihoz. A hatóságoknak a 
polgárok szolgálatában indokolt olyan 
szabályozást bevezetniük, amelynek révén 
garantálható, hogy a telephelyek fejlesztői 
és üzemeltetői megfelelő infrastruktúrát 
biztosítsanak, amely elegendő számú 
feltöltőállomással rendelkezik.

Or. de
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Módosítás 33
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú 
feltöltőállomást építsenek az elektromos 
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 
hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak –
különösen a városi agglomerációk 
vonatkozásában – gondoskodniuk kell 
arról, hogy megfelelő ellátást biztosító 
számú feltöltőállomást (négy elektromos 
járműre jusson egy feltöltőállomás)
építsenek az elektromos járművek számára,
és ezek 10 %-a nyilvánosan hozzáférhető
legyen. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

Or. de

Módosítás 34
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú
feltöltőállomást építsenek az elektromos 
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 
hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

(11) A megújuló energiaforrásokból 
származó villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító számú feltöltőállomást 
építsenek az elektromos járművek számára,
és ezek 10%-a nyilvánosan hozzáférhető
legyen, különös tekintettel a városi 
agglomerációkra. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 35
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 

(11) A villamos energia a felhasználás 
helyén tiszta üzemanyagként különösen az 
elektromos járművek és a kétkerekű 
elektromos gépjárművek városi 
agglomerációkban történő bevezetése 
szempontjából előnyös, mivel ez javíthatja 
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csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú 
feltöltőállomást építsenek az elektromos 
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 
hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

a levegő minőségét és csökkentheti a zajt.
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy megfelelő ellátást biztosító, legalább 
a járművek számának kétszeresével 
megegyező számú feltöltőállomást 
építsenek az elektromos járművek számára, 
és ezek 10 %-a nyilvánosan hozzáférhető 
legyen. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 36
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az elektromos járművek 
infrastruktúrájának fejlesztésekor 
figyelembe kell venni az említett 
infrastruktúra villamosenergia-
rendszerrel való összekapcsolódását, 
valamint az uniós villamosenergia-
politikát. Az elektromos járművek 
feltöltésére szolgáló állomások kiépítését 
és üzemeltetését a feltöltési infrastruktúra 
bevezetésében vagy üzemeltetésében 
érdekelt valamennyi fél számára nyitott 
versenypiacként kell kialakítani.

törölve

Or. nl
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Módosítás 37
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
a gépjárművek hidrogénellátását biztosító, 
nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra
kiépítéséről, amelyen belül az egyes 
gépjárműtöltő állomások olyan távolságban 
helyezkednek el egymástól, hogy az ország 
egész területén lehetővé teszik a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedését, 
a városi agglomerációkban pedig 
meghatározott számú töltőállomás 
található. Ez az Unió teljes területén 
megoldaná a hidrogénüzemű 
gépjárművek közlekedését.

(18) Az e megoldást választó
tagállamoknak törekedniük kell a 
gépjárművek hidrogénellátását biztosító, 
nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra
kiépítésének biztosítására, amelyen belül 
az egyes gépjárműtöltő állomások olyan 
távolságban helyezkednek el egymástól, 
hogy az ország egész területén lehetővé 
teszik a hidrogénüzemű gépjárművek 
közlekedését, a városi agglomerációkban 
pedig meghatározott számú töltőállomás 
található.

Or. fr

Módosítás 38
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
a gépjárművek hidrogénellátását biztosító, 
nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra 
kiépítéséről, amelyen belül az egyes 
gépjárműtöltő állomások olyan távolságban 
helyezkednek el egymástól, hogy az ország 
egész területén lehetővé teszik a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedését, 
a városi agglomerációkban pedig 
meghatározott számú töltőállomás 
található. Ez az Unió teljes területén

(18) A hidrogén közlekedésben történő 
felhasználása mellet voksoló
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
gépjárművek hidrogénellátását biztosító, 
nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra 
kiépítéséről, amelyen belül az egyes 
gépjárműtöltő állomások olyan távolságban 
helyezkednek el egymástól, hogy az ország 
egész területén lehetővé teszik a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedését, 
a városi agglomerációkban pedig 
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megoldaná a hidrogénüzemű gépjárművek 
közlekedését.

meghatározott számú töltőállomás 
található. Ez az Unió teljes területén
elősegítené a hidrogénüzemű gépjárművek 
közlekedését.

Or. en

Módosítás 39
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
a gépjárművek hidrogénellátását biztosító, 
nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra 
kiépítéséről, amelyen belül az egyes 
gépjárműtöltő állomások olyan távolságban 
helyezkednek el egymástól, hogy az ország 
egész területén lehetővé teszik a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedését, 
a városi agglomerációkban pedig 
meghatározott számú töltőállomás 
található. Ez az Unió teljes területén 
megoldaná a hidrogénüzemű gépjárművek 
közlekedését.

(18) A technológia tökéletesedésével 
párhuzamosan a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a gépjárművek 
hidrogénellátását biztosító, nyilvánosan 
hozzáférhető infrastruktúra kiépítéséről, 
amelyen belül az egyes gépjárműtöltő 
állomások olyan távolságban helyezkednek 
el egymástól, hogy az ország egész 
területén lehetővé teszik a hidrogénüzemű 
gépjárművek közlekedését, a városi 
agglomerációkban pedig meghatározott 
számú töltőállomás található. Ez az Unió 
teljes területén megoldaná a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedését.

Or. en

Módosítás 40
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
a gépjárművek sűrített földgázzal történő
ellátását biztosító, nyilvánosan 

(20) Az e megoldást választó
tagállamoknak törekedniük kell a 
gépjárművek sűrített földgázzal történő 
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hozzáférhető infrastruktúra kiépítéséről, 
amelyen belül az egyes töltőállomások 
olyan távolságban helyezkednek el 
egymástól, hogy az ország egész területén
lehetővé teszik a sűrített földgázzal hajtott 
járművek közlekedését, a városi 
agglomerációkban pedig meghatározott 
számú töltőállomás található.

ellátását biztosító, nyilvánosan 
hozzáférhető infrastruktúra kiépítésének 
biztosítására, amelyen belül az egyes 
töltőállomások olyan távolságban 
helyezkednek el egymástól, hogy az
Unióban lehetővé teszik a sűrített 
földgázzal hajtott járművek közlekedését, a 
városi agglomerációkban pedig 
meghatározott számú töltőállomás 
található.

Or. fr

Módosítás 41
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Tekintettel a gépjármű-üzemanyagok 
típusainak egyre fokozódó sokféleségére és 
ezzel együtt a polgárok közúti 
mobilitásának Unió-szerte tapasztalható 
folyamatos növekedésére, a fogyasztók 
számára világos és közérthető tájékoztatást 
kell nyújtani járműveiknek az uniós piacon 
kínált különböző típusú közlekedési 
üzemanyagokkal való kompatibilitásáról, a 
benzinre, a dízelolajra és a gázolajra 
vonatkozó követelmények, illetőleg az 
üvegházhatású kibocsátott gázok 
mennyiségének nyomon követését és 
mérséklését célzó mechanizmus bevezetése 
tekintetében a 98/70/EK irányelv 
módosításáról, a belvízi hajókban 
felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó 
követelmények tekintetében az 
1999/32/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 
2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv sérelme nélkül.

(24) Tekintettel a gépjármű-üzemanyagok 
típusainak egyre fokozódó sokféleségére és 
ezzel együtt a polgárok közúti 
mobilitásának Unió-szerte tapasztalható 
folyamatos növekedésére, a fogyasztók 
számára világos és közérthető tájékoztatást 
kell nyújtani járműveiknek az uniós piacon 
kínált különböző típusú közlekedési 
üzemanyagokkal való kompatibilitásáról, a 
benzinre, a dízelolajra és a gázolajra 
vonatkozó követelmények, illetőleg az 
üvegházhatású kibocsátott gázok 
mennyiségének nyomon követését és 
mérséklését célzó mechanizmus bevezetése 
tekintetében a 98/70/EK irányelv 
módosításáról, a belvízi hajókban 
felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó 
követelmények tekintetében az 
1999/32/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 
2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv sérelme nélkül. Meg kell fontolni 
a töltőállomásokon az üzemanyag 
vételezéséhez használt tömlők és 
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üzemanyagtöltő pisztolyok színének az 
Unió területén történő szabványosítását.

Or. en

Módosítás 42
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ezen irányelv rendelkezéseinek a piaci 
fejleményeket és a műszaki fejlődést 
követő kiigazítása érdekében az alternatív 
üzemanyagok portfóliója, az infrastruktúra 
jellemzői és a megfelelő lefedettség, 
valamint az üzemanyagokra vonatkozó 
szabványok tekintetében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban fel 
kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is.

(25) Ezen irányelv rendelkezéseinek a piaci 
fejleményeket és a műszaki fejlődést 
követő kiigazítása érdekében a 
Bizottságnak 2018. december 31-ig be kell 
nyújtania ezen irányelv felülvizsgálatát, 
különösen az alternatív üzemanyagok 
portfóliója, az infrastruktúra jellemzői és a 
megfelelő lefedettség, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó szabványok 
tekintetében. Ezzel összefüggésben
különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is.

Or. de

Módosítás 43
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ezen irányelv rendelkezéseinek a piaci 
fejleményeket és a műszaki fejlődést 
követő kiigazítása érdekében az alternatív 
üzemanyagok portfóliója, az infrastruktúra 
jellemzői és a megfelelő lefedettség, 
valamint az üzemanyagokra vonatkozó 

(25) Ezen irányelv rendelkezéseinek a piaci 
fejleményeket és a műszaki fejlődést 
követő kiigazítása érdekében az 
infrastruktúra jellemzői és a megfelelő 
lefedettség, valamint az üzemanyagokra 
vonatkozó szabványok tekintetében a 
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szabványok tekintetében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is.

Bizottságot az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni jogi aktusok 
elfogadására. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is.

Or. de

Módosítás 44
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az alternatív üzemanyagok 
uniós infrastruktúrájának bevezetésére 
irányuló közös intézkedési keretet hoz 
létre a közlekedés kőolajfüggőségének 
megszüntetése érdekében, valamint
meghatározza az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítésére és a közös 
műszaki előírásokra, többek között az 
elektromos járművek feltöltőállomásaira, 
valamint a földgáz- (cseppfolyósított 
földgáz – LNG és sűrített földgáz – CNG) 
és hidrogéntöltő állomásokra vonatkozó 
minimumkövetelményeket.

Ez az irányelv az alábbi kettős célt kívánja 
megvalósítani: a közlekedési ágazat 
olajfüggőségének felszámolása és 2050-ig 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
60%-os csökkentése a közlekedési 
ágazatban. Az irányelv közös intézkedési 
keretet hoz létre az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrája uniós 
fejlesztésének elősegítésére, valamint
közös műszaki előírásokat állapít meg az 
alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának
kiépítése, így az elektromos járművek
feltöltőállomásai, valamint a földgáz-
(cseppfolyósított földgáz – LNG és sűrített 
földgáz – CNG) és hidrogéntöltő
állomások tekintetében.

Or. fr

Módosítás 45
Silvia-Adriana Ţicău
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „alternatív üzemanyag”: a közlekedés 
energiaellátásában a fosszilis 
kőolajforrásokat helyettesítő üzemanyagok, 
amelyek potenciálisan hozzájárulhatnak a 
szén-dioxid-mentesítéshez. Ezek az 
üzemanyagok többek között a következők:

(1) „alternatív üzemanyag”: a közlekedés 
energiaellátásában a fosszilis 
kőolajforrásokat helyettesítő üzemanyagok, 
amelyek potenciálisan hozzájárulhatnak a 
szén-dioxid-mentesítéshez. Ezek például a 
következők:

Or. ro

Módosítás 46
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „alternatív üzemanyag”: a közlekedés 
energiaellátásában a fosszilis 
kőolajforrásokat helyettesítő 
üzemanyagok, amelyek potenciálisan 
hozzájárulhatnak a szén-dioxid-
mentesítéshez. Ezek az üzemanyagok 
többek között a következők:

(1) „alternatív üzemanyag”: a közlekedés 
energiaellátásában az olajat és az 
olajszármazékokat helyettesítő 
üzemanyagok. Ezek az üzemanyagok 
többek között a következők:

Or. fr

Módosítás 47
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– villamos energia, – a 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv fogalommeghatározása 
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szerinti megújuló energiaforrásból 
származó villamos energia,

Or. fr

Módosítás 48
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hidrogén, – a 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv fogalommeghatározása 
szerinti megújuló energiaforrásból 
származó hidrogén,

Or. fr

Módosítás 49
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv fogalommeghatározása 
szerinti bioüzemanyagok;

–  a benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia használatának támogatásáról 
szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról 
szóló [XXXX/XX/EK] európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározott 
korszerű, hulladékokból és 
maradékanyagokból előállított
bioüzemanyagok,

Or. fr
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Módosítás 50
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szintetikus üzemanyagok, – paraffinos üzemanyagok,

Or. en

Módosítás 51
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szintetikus üzemanyagok, – szintetikus üzemanyagok, például 
dimetil-éter,

Or. de

Indokolás

A DME (dimetil-éter) a piacon már rendelkezésre álló üzemanyag, és külön meg kell említeni.

Módosítás 52
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– földgáz, beleértve a biometánt, gáznemű
(sűrített földgáz – CNG) és 
cseppfolyósított (cseppfolyósított földgáz –
LNG) formában és

– hagyományos földgáz, beleértve a 
biometánt, gáznemű (sűrített földgáz –
CNG) és cseppfolyósított (cseppfolyósított 
földgáz – LNG) formában és

Or. fr
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Módosítás 53
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 5 a 
francia bekezdés (új)
- dimetil-éter (DME)

Or. en

Indokolás

A dimetil-étert (DME) példaként kell említeni azokban az esetekben, amikor a javaslat 
szintetikus üzemanyagokról tesz említést, mivel a DME fontos alternatív üzemanyaggá válhat 
a nehéz tehergépjárművek esetében.

Módosítás 54
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– cseppfolyósított propán-bután gáz 
(LPG);

– dimetil-éter (DME) és

cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG);

Or. en

Módosítás 55
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 6 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– cseppfolyósított propán-bután gáz
(LPG);

– hagyományos cseppfolyósított propán-
bután gáz (LPG). 

Or. fr

Módosítás 56
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „feltöltőállomás”: lassú vagy gyors
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélését 
végző létesítmény;

2. „feltöltőállomás”: egyszerre egy jármű 
feltöltésére (azaz alapszintű feltöltésre 
és/vagy gyors feltöltésre és/vagy vezeték 
nélküli feltöltésre) szolgáló berendezéssel 
ellátott, célorientált parkolóhely. 

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat jellegéből következően a „feltöltőállomás” alapszintű 
feltöltésre és gyors feltöltésre szolgáló berendezéssel ellátott, célorientált parkolóhelyet 
jelent, nem pedig egy sor dugaszolóaljzatot vagy csatlakozót. Ezenfelül az irányelvnek nem 
szabad akadályoznia egyéb feltöltési technológiák, például a vezeték nélküli feltöltés 
fejlesztését és bevezetését, amelyekkel kapcsolatban jelenleg zajlik a nemzetközi 
szabványosítás.

Módosítás 57
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „feltöltőállomás”: lassú vagy gyors
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélését 

2. „feltöltőállomás”: egyszerre egy jármű 
feltöltésére (lassú feltöltésre, gyors
feltöltésre, akkumulátor fizikai
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végző létesítmény; kicserélésére és/vagy vezeték nélküli 
feltöltésre) szolgáló berendezéssel ellátott, 
célorientált parkolóhely. 

Or. en

Módosítás 58
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „feltöltőállomás”: lassú vagy gyors
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélését végző 
létesítmény;

2. „feltöltőállomás”: egyszerre egy jármű 
feltöltésére (azaz alapszintű feltöltésre 
és/vagy gyors feltöltésre és/vagy vezeték 
nélküli feltöltésre) vagy az elektromos 
jármű akkumulátorának fizikai
kicserélésére szolgáló berendezéssel
ellátott, célorientált parkolóhely. 

Or. en

Módosítás 59
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „feltöltőállomás”: lassú vagy gyors 
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélését végző 
létesítmény;

2. „feltöltőállomás”: lassú feltöltőállomás,
gyors feltöltőállomás, vezeték nélküli 
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélésére 
szolgáló berendezés.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad akadályoznia új feltöltési technológiák, például a vezeték nélküli 
feltöltés fejlesztését és bevezetését.
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Módosítás 60
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „feltöltőállomás”: lassú vagy gyors 
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélését végző 
létesítmény;

2. „feltöltőállomás”: standard vagy gyors 
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélésére 
szolgáló berendezés.

Or. de

Indokolás

Sebesség tekintetében standard feltöltés révén is lehet előrelépést tenni. Ezért azt semmilyen 
formában nem érheti hátrányos megkülönböztetés.

Módosítás 61
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „feltöltőállomás”: lassú vagy gyors 
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélését végző 
létesítmény;

2. „feltöltőállomás”: alapszintű vagy gyors 
feltöltőállomás, vagy az elektromos jármű 
akkumulátorának fizikai kicserélésére 
szolgáló berendezés.

Or. en

Módosítás 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „lassú feltöltőállomás”: olyan 
feltöltőállomás, amely legfeljebb 22 kW 
teljesítményű elektromos jármű villamos 
energiával történő közvetlen feltöltését 
teszi lehetővé;

3. „alapszintű feltöltőállomás”: olyan 
feltöltőállomás, amely legfeljebb 22 kW 
teljesítményű elektromos jármű villamos 
energiával történő közvetlen feltöltését 
teszi lehetővé.

Or. en

Módosítás 63
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „lassú feltöltőállomás”: olyan 
feltöltőállomás, amely legfeljebb 22 kW 
teljesítményű elektromos jármű villamos 
energiával történő közvetlen feltöltését 
teszi lehetővé;

3. „alapszintű feltöltőállomás”: olyan 
feltöltőállomás, amely legfeljebb 3,7 kW 
teljesítményű elektromos jármű villamos 
energiával történő közvetlen feltöltését
teszi lehetővé.

Or. en

Módosítás 64
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „gyors feltöltőállomás”: olyan 
feltöltőállomás, amely 22 kW-nál nagyobb 
teljesítményű elektromos jármű villamos 
energiával történő közvetlen feltöltését 
teszi lehetővé;

4. „gyors feltöltőállomás”: olyan 
feltöltőállomás, amely 3,7 kW-nál nagyobb 
teljesítményű elektromos jármű villamos 
energiával történő közvetlen feltöltését 
teszi lehetővé.

Or. en
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Módosítás 65
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „nyilvánosan hozzáférhető feltöltő- vagy 
töltőállomás”: a felhasználóknak hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosító feltöltő- vagy töltőállomás;

5. „nyilvánosan hozzáférhető feltöltő- vagy 
töltőállomás”: a felhasználóknak hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes és széles 
körben elfogadott fizetési rendszert 
alkalmazó, Unió-szerte kölcsönösen 
átjárható hozzáférést biztosító feltöltő-
vagy töltőállomás.

Or. en

Módosítás 66
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „nyilvánosan hozzáférhető feltöltő- vagy 
töltőállomás”: a felhasználóknak hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosító feltöltő- vagy töltőállomás;

5. „nyilvánosan hozzáférhető feltöltő- vagy 
töltőállomás”: a felhasználóknak hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosító feltöltő- vagy töltőállomás, amely 
olyan berendezéssel van ellátva, amely 
Unió-szerte interoperábilis.

Or. de

Indokolás

A járművek határokon átnyúló mobilitása csak az Unió-szerte interoperábilis berendezések 
alkalmazásával lehetséges.

Módosítás 67
Alajos Mészáros
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „nyilvánosan hozzáférhető feltöltő- vagy 
töltőállomás”: a felhasználóknak hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosító feltöltő- vagy töltőállomás;

5. „nyilvánosan hozzáférhető feltöltő- vagy 
töltőállomás”: a felhasználóknak hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes, könnyű, nyílt 
és Unió-szerte kölcsönösen átjárható
hozzáférést biztosító, valamint széles 
körben elfogadott fizetési rendszert 
alkalmazó feltöltő- vagy töltőállomás.

Or. en

Módosítás 68
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „elektromos jármű”: a gépjárművek és 
pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról 
szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazásában a 25 km/h-t meghaladó 
legnagyobb tervezési sebességű, egy vagy 
több, árammal működő, a hálózathoz nem 
folyamatosan csatlakoztatott hajtómotorral 
felszerelt jármű, valamint annak az
elektromos hajtórendszer nagyfeszültségű 
sínjével galvanikus kapcsolatban lévő 
nagyfeszültségű alkatrészei és rendszerei;

6. „elektromos jármű”: egy vagy több, 
árammal működő hajtómotorral felszerelt 
jármű. Ezen irányelv értelmében 
elektromos járműveken az alábbiak 
értendők: tömegközlekedésben használt 
járművek (megosztott autók, taxik, 
furgonok, buszok, villamosok, vonatok 
stb.), valamint elektromos kerékpárok, 
kismotorok és motorkerékpárok.

Or. fr

Módosítás 69
Laurence J.A.J. Stassen
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. nl

Módosítás 70
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– keresletösztönző intézkedések

Or. en

Módosítás 71
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az alternatív üzemanyagok bevezetésére 
vonatkozó célok,

– az energiafogyasztás globális szintű 
csökkentésére – különös tekintettel az 
olajnak és az olajszármazékoknak a 
közlekedési ágazatban való fogyasztására 
– valamint a városi forgalomtorlódások 
csökkentésére és az elektromos 
tömegközlekedési szolgáltatások és az
alternatív üzemanyagok bevezetésére 
vonatkozó célkitűzések;

Or. fr
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Módosítás 72
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– LNG-töltőállomások iránti igény 
felmérése a TEN-T törzshálózaton kívüli, a 
szállítási műveletekben részt nem vevő 
hajók, különösen a halászhajók számára 
fontos kikötőkben

– LNG-töltőállomások iránti igény 
felmérése a TEN-T törzshálózaton kívüli 
kikötőkben;

Or. en

Módosítás 73
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 8. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben szereplő 
elemek jegyzékének és az I. mellékletben 
meghatározott információknak a 
módosítására vonatkozóan.

törölve

Or. de

Módosítás 74
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 

(1) A tagállamoknak nemzeti szakpolitikai 
kereteikben a II. melléklet táblázatában az
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megépüljön legalább a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető
feltöltőállomás.

elektromos járművek által igénybe vehető
feltöltőállomások tekintetében megadott 
számot kell irányadónak tekinteniük 
abból a szempontból, hogy hány 
feltöltőállomás létesítésére kell 
törekedniük 2020. december 31-ig.

Or. de

Módosítás 75
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 
megépüljön legalább a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás.

(1) A tagállamoknak – az elektromos 
meghajtású járművek mindenkori 
állománya és az elkövetkező évekre előre 
jelzett növekedés alapján – kétévente meg 
kell határozniuk, hogy legalább hány 
elektromos járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomást kell létesíteniük azzal a 
céllal, hogy legkésőbb 2020. december 31-
ig elérjék a II. melléklet táblázatában 
megadott számot.

Or. en

Módosítás 76
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 
megépüljön legalább a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 
megépüljön legalább a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás. A Bizottság figyelemmel 
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követi az Unión belül forgalomba 
helyezett elektromos járművek éves 
mennyiségét, és 2017. január 1-ig 
felülvizsgálja a szükséges 
feltöltőállomások számát.

Or. de

Indokolás

Az elektromos járművek és a hozzájuk tartozó infrastruktúra megfelelő egyensúlyának 
biztosítása érdekében figyelemmel kell kísérni a forgalomba helyezett elektromos járművek 
éves mennységét, és felül kell vizsgálni a szükséges feltöltőállomások számát.

Módosítás 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 
megépüljön legalább a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás.

(1) A tagállamok törekszenek arra, hogy 
legkésőbb 2020. december 31-ig 
megépüljön bizonyos – adott esetben a II. 
melléklet táblázatában megadott indikatív 
számnak megfelelő – számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető, többek 
között nyilvánosan hozzáférhető
feltöltőállomás.

Or. en

Módosítás 78
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 

(1) A tagállamok törekszenek arra, hogy 
legkésőbb 2020. december 31-ig 
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megépüljön legalább a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás.

megépüljön egy minimális számú, 
elektromos járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás.

Or. fr

Módosítás 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A feltöltőállomások legalább 10 %-
ának nyilvánosan hozzáférhetőnek kell 
lennie.

törölve

Or. en

Módosítás 80
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A feltöltőállomások legalább 10 %-
ának nyilvánosan hozzáférhetőnek kell 
lennie.

(2) Átlagosan a feltöltőállomások legalább 
10 %-ának nyilvánosan hozzáférhetőnek 
kell lennie, különösen a több mint 100 000 
fős lakossággal rendelkező városi 
területeken. A pontos szám az adott 
területen a nyilvános feltöltőállomások 
infrastruktúrája iránt fennálló igény 
fényében határozandó meg.

Or. de

Indokolás

Sok felhasználója lehet az alternatív üzemanyagoknak, különösen a városi területeken. A 
felhasználás megfelelő szintjének biztosítása érdekében a nyilvános feltöltőállomások 
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infrastruktúrája iránti igénynek kell meghatároznia a feltöltőállomások számát.

Módosítás 81
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A feltöltőállomások legalább 10 %-
ának nyilvánosan hozzáférhetőnek kell 
lennie.

(2) A feltöltőállomások legalább 90 %-
ának nyilvánosan hozzáférhetőnek kell
lennie.

Or. ro

Módosítás 82
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektromos járművek vezeték 
nélküli feltöltőállomásainak legkésőbb 
2017. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.3. pontjában 
meghatározott műszaki előírásoknak.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad akadályoznia új feltöltési technológiák, például a vezeték nélküli 
feltöltés fejlesztését és bevezetését.

Módosítás 83
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek lassú 
feltöltőállomásainak legkésőbb
2015. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

Az elektromos járművek lassú 
feltöltőállomásainak legkésőbb
2017. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

Or. de

Módosítás 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek lassú
feltöltőállomásainak legkésőbb 
2015. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

Az elektromos járművek alapszintű
feltöltőállomásainak legkésőbb 2015.
december 31-ig meg kell felelniük a III. 
melléklet 1.1. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

Or. en

Módosítás 85
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek lassú 
feltöltőállomásainak legkésőbb
2015. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

Az elektromos járművek lassú 
feltöltőállomásainak legkésőbb
2017. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

Or. en
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Indokolás

A már eltervezett beruházások és a mindenkori elektromos járműállomány megfelelő 
figyelembevétele érdekében fontos elegendő időt adni a gyártóknak a közös műszaki 
szabványhoz való alkalmazkodásra mind a lassú, mind pedig a gyors feltöltőállomások 
tekintetében.

Módosítás 86
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A különböző feltöltőállomásoknál 
végzett feltöltések lehető legegyszerűbbé 
tétele érdekében ezeket a 
feltöltőállomásokat kombinált váltó- és 
egyenáramú csatlakozóval kell felszerelni.

Or. de

Indokolás

Az elektromos járművek által igénybe vehető kombinált feltöltőrendszerek lehetővé teszik a 
jármű csatlakozójának segítségével végzett rendes és gyors feltöltést is, valamint a lehető 
legjobban leegyszerűsítik a feltöltés folyamatát.

Módosítás 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
lassú és a gyors feltöltőállomásoknak a 
III. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában 
meghatározott berendezései tisztességes, 
méltányos és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes feltételekkel 
legyenek igénybe vehetők.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
alapszintű és a gyors feltöltőállomásoknak 
a III. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában 
meghatározott berendezései tisztességes, 
méltányos és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes feltételekkel 
legyenek igénybe vehetők.
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Or. en

Módosítás 88
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elektromos járművek valamennyi
nyilvánosan hozzáférhető feltöltőállomását 
fel kell szerelni a 2012/27/EU irányelv 
2. cikkének 28. pontja szerinti intelligens 
mérési rendszerekkel, és a 
feltöltőállomásoknak eleget kell tenniük
az említett irányelv 9. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

(6) Az elektromos járművek nyilvánosan 
hozzáférhető feltöltőállomáson való 
feltöltéséhez a 2012/27/EU irányelv 
2. cikkének 28. pontja szerinti, és az 
említett irányelv 9. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelő, intelligens 
és átlátható mérési rendszereket kell 
felszerelni.

Or. de

Indokolás

Az innovációk lehetővé tétele és a fogyasztói kényelem maximalizálása érdekében intelligens 
és átlátható mérési rendszerekre van szükség az elektromos járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomásokon.

Módosítás 89
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elektromos járművek valamennyi 
nyilvánosan hozzáférhető feltöltőállomását 
fel kell szerelni a 2012/27/EU irányelv 
2. cikkének 28. pontja szerinti intelligens 
mérési rendszerekkel, és a 
feltöltőállomásoknak eleget kell tenniük az 
említett irányelv 9. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott 

(6) Az elektromos járművek valamennyi 
nyilvánosan hozzáférhető feltöltőállomását
– egyenként vagy csoportosan – fel kell 
szerelni a 2012/27/EU irányelv 2. cikkének 
28. pontja szerinti intelligens mérési 
rendszerekkel, és a feltöltőállomásoknak 
eleget kell tenniük az említett irányelv 
9. cikkének (2) bekezdésében 
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követelményeknek. meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 90
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elektromos járművek 
feltöltőállomásainak fogyasztási adataira és 
mérési rendszerére a 2009/72/EK irányelv 
I. melléklete 1. h) pontját és I. melléklete 
2. pontjának utolsó albekezdését kell 
alkalmazni.

(7) Az elektromos járművek felhasználók 
magánterületein felállított
feltöltőállomásainak fogyasztási adataira és 
mérési rendszerére a 2009/72/EK irányelv 
I. melléklete 1. h) pontját és I. melléklete 
2. pontjának utolsó albekezdését kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ha szolgáltatás részeként biztosítják a fogyasztók számára, akkor a nyilvános 
feltöltőállomásokra nem kell részletes számlázási előírásokat alkalmazni.

Módosítás 91
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok nem tilthatják meg az 
elektromos járművet használók számára, 
hogy valamely villamosenergia-
szolgáltatótól villamos energiát 
vásároljanak, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatót mely tagállamban vették 
nyilvántartásba. A tagállamok biztosítják a 
fogyasztók azon jogát, hogy egyidejűleg 
több szolgáltatóval is szerződhessenek 

(8) A tagállamok nem tilthatják meg az 
elektromos járművet használók számára, 
hogy valamely villamosenergia-
szolgáltatótól villamos energiát 
vásároljanak, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatót mely tagállamban vették 
nyilvántartásba.
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annak érdekében, hogy az elektromos 
jármű energiaellátásáról külön 
állapodhassanak meg.

Or. ro

Módosítás 92
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok nem tilthatják meg az 
elektromos járművet használók számára, 
hogy valamely villamosenergia-
szolgáltatótól villamos energiát 
vásároljanak, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatót mely tagállamban vették 
nyilvántartásba. A tagállamok biztosítják a 
fogyasztók azon jogát, hogy egyidejűleg 
több szolgáltatóval is szerződhessenek 
annak érdekében, hogy az elektromos 
jármű energiaellátásáról külön 
állapodhassanak meg.

(8) A tagállamok nem tilthatják meg az 
elektromos járművet használók számára, 
hogy valamely villamosenergia-
szolgáltatótól villamos energiát 
vásároljanak, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatót mely tagállamban vették 
nyilvántartásba. A tagállamok biztosítják a 
fogyasztók azon jogát, hogy egyidejűleg 
több szolgáltatóval is szerződhessenek 
annak érdekében, hogy az elektromos 
jármű energiaellátásáról külön 
állapodhassanak meg. A tagállamok 
biztosítják, hogy a fentiek nem 
eredményeznek külön csatlakozási 
díjakat, illetve nem teszik szükségessé 
külön villamosenergia-hálózat fizikai 
meglétét.

Or. en

Indokolás

Az új elektromosjármű-piacok megnyitása és a független szolgáltatók támogatása érdekében 
fontos annak biztosítása, hogy ne legyenek az elektromos járművek külön energiaellátását 
hátráltató szabályozási akadályok.

Módosítás 93
Bernd Lange
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosan hozzáférhető 
feltöltőállomások díjszabása ésszerű 
legyen, és hogy a feltöltőállomás 
üzemeltetőjével szerződéses viszonyban
nem álló felhasználók elektromos 
járművének feltöltésekor felszámított ár 
ne foglaljon magában büntető jellegű 
vagy túl magas díjakat.

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosan hozzáférhető 
feltöltőállomások díjszabása áttekinthető 
és ésszerű legyen. Egyértelműen jelezni 
kell, ha a feltöltőállomás üzemeltetőjével 
szerződéses viszonyban álló
elektromosjármű-használók 
árengedményt kapnak.

Or. de

Indokolás

A fogyasztói kényelem maximalizálása érdekében a fogyasztói információknak egyértelműen 
látszódniuk kell.

Módosítás 94
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosan hozzáférhető 
feltöltőállomások díjszabása ésszerű 
legyen, és hogy a feltöltőállomás 
üzemeltetőjével szerződéses viszonyban 
nem álló felhasználók elektromos 
járművének feltöltésekor felszámított ár ne 
foglaljon magában büntető jellegű vagy túl 
magas díjakat.

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosan hozzáférhető 
feltöltőállomások díjszabása ésszerű 
legyen, és hogy a bármely felhasználó
elektromos járművének feltöltésekor 
felszámított ár ne foglaljon magában 
büntető jellegű vagy túl magas díjakat.

Or. ro

Módosítás 95
Alejo Vidal-Quadras
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások,
legkésőbb 2020. december 31-ig
biztosítják kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető, egymástól legfeljebb 300 km 
távolságra található hidrogéntöltő állomás
kiépítését annak érdekében, hogy a 
hidrogénüzemű gépjárművek az ország 
egész területén közlekedhessenek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek a 3. 
cikkben meghatározott nemzeti 
szakpolitikai keretükben hidrogéntöltő 
állomások felállítása mellett döntenek, 
biztosítják, hogy kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető, lehetőleg egymástól 
legfeljebb 300 km távolságra található 
hidrogéntöltő állomás álljon rendelkezésre
annak előmozdítása érdekében, hogy a 
hidrogénüzemű gépjárművek számára 
legkésőbb 2020. december 31-ig az ország 
egész területén lehetővé váljon a 
közlekedés.

Or. en

Módosítás 96
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások, 
legkésőbb 2020. december 31-ig biztosítják 
kellő számú nyilvánosan hozzáférhető, 
egymástól legfeljebb 300 km távolságra 
található hidrogéntöltő állomás kiépítését 
annak érdekében, hogy a hidrogénüzemű 
gépjárművek az ország egész területén 
közlekedhessenek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások, 
legkésőbb 2020. december 31-ig biztosítják 
kellő számú nyilvánosan hozzáférhető, 
egymástól legfeljebb 300 km távolságra 
található hidrogéntöltő állomás kiépítését 
annak érdekében, hogy a hidrogénüzemű 
gépjárművek az ország egész területén 
közlekedhessenek – feltéve, hogy ezeknek 
a töltőállomásoknak az üzemeltetése 
gazdaságilag életképes.

Or. de
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Módosítás 97
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások,
legkésőbb 2020. december 31-ig 
biztosítják kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető, egymástól legfeljebb 300 km 
távolságra található hidrogéntöltő állomás
kiépítését annak érdekében, hogy a 
hidrogénüzemű gépjárművek az ország 
egész területén közlekedhessenek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások,
törekszenek kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető hidrogéntöltő állomás
kiépítésére annak érdekében, hogy
legkésőbb 2020. december 31-ig lehetővé 
váljon a hidrogénüzemű gépjárművek
közlekedése, különösen a helyhez kötött 
járműparkok esetében.

Or. fr

Módosítás 98
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások,
legkésőbb 2020. december 31-ig 
biztosítják kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető, egymástól legfeljebb 300 km 
távolságra található hidrogéntöltő állomás
kiépítését annak érdekében, hogy a 
hidrogénüzemű gépjárművek az ország 
egész területén közlekedhessenek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások,
törekszenek kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető hidrogéntöltő állomás
biztosítására, különösen a városi 
területeken, annak érdekében, hogy
legkésőbb 2020. december 31-ig megfelelő 
mértékben lehetővé váljon a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedése.

Or. de

Indokolás

Jelentős az alternatív üzemanyagok használatában rejlő potenciál, különösen a városi 



AM\1002401HU.doc 47/66 PE516.901v03-00

HU

területeken.

Módosítás 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások,
legkésőbb 2020. december 31-ig 
biztosítják kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető, egymástól legfeljebb 300 km 
távolságra található hidrogéntöltő állomás
kiépítését annak érdekében, hogy a 
hidrogénüzemű gépjárművek az ország 
egész területén közlekedhessenek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások, az 
előírtaknak megfelelően törekszenek kellő 
számú nyilvánosan hozzáférhető 
hidrogéntöltő állomás biztosítására annak 
érdekében, hogy legkésőbb 2020. 
december 31-ig a hidrogénüzemű 
gépjárművek az ország egész területén 
közlekedhessenek.

Or. en

Módosítás 100
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások, 
legkésőbb 2020. december 31-ig biztosítják 
kellő számú nyilvánosan hozzáférhető,
egymástól legfeljebb 300 km távolságra 
található hidrogéntöltő állomás kiépítését 
annak érdekében, hogy a hidrogénüzemű 
gépjárművek az ország egész területén
közlekedhessenek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások, 
legkésőbb 2020. december 31-ig biztosítják 
kellő számú nyilvánosan hozzáférhető, 
egymástól legfeljebb 300 km távolságra 
található hidrogéntöltő állomás kiépítését 
annak érdekében, hogy a hidrogénüzemű 
gépjárművek közlekedhessenek a 
kontinentális területeken.

Or. en
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Indokolás

Azok a tagállamok, amelyek területéhez szigetek is tartoznak, bonyolultnak és feleslegesnek 
találhatják ennek a távolságra vonatkozó követelménynek a betartását, ezért ki kell kötni, 
hogy az csak a szárazföldi területekre vonatkozik.

Módosítás 101
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok együttműködnek annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
cseppfolyósított földgázzal vagy újszerű
bioüzemanyagokkal hajtott buszok és 
nehéz tehergépjárművek a teljes TEN-T 
törzshálózat útjain közlekedhessenek.

Or. fr

Módosítás 102
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok törekszenek annak 
biztosítására, hogy álljanak rendelkezésre 
tengeri és belvízi szállítás során igénybe 
vehető, nyilvánosan hozzáférhető LNG- és 
újszerűüzemanyag-töltőállomások. 

Or. fr
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Módosítás 103
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A közlekedés LNG-ellátása

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 
legfeljebb 150 kilométerenként kellő 
számú nyilvánosan hozzáférhető 
töltőállomás álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve ezáltal, hogy a cseppfolyósított 
földgázzal hajtott járművek az ország 
egész területén közlekedjenek. Azokban az 
államokban, ahol az LNG használata már 
elterjedt, törekedni kell annak 
biztosítására, hogy az valamennyi 
autópálya menti töltőállomáson kapható 
legyen.

Or. de

Módosítás 104
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig a 
transzeurópai közlekedési (TEN-T) 
törzshálózat valamennyi tengeri 
kikötőjében a tengeri és belvízi szállítás 
során igénybe vehető, nyilvánosan 
hozzáférhető LNG-töltőállomások
épüljenek.

(1) A tagállamok törekszenek arra, hogy 
legkésőbb 2020. december 31-ig a 
transzeurópai közlekedési (TEN-T) 
törzshálózat valamennyi tengeri és belvízi
kikötőjében a tengeri és belvízi szállítás 
során igénybe vehető, nyilvánosan 
hozzáférhető LNG-, hidrogén- vagy 
újszerűüzemanyag-töltőállomások
épüljenek.
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Or. fr

Módosítás 105
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2025. december 31-ig a 
TEN-T törzshálózat valamennyi belvízi 
kikötőjében a belvízi szállítás során 
igénybe vehető, nyilvánosan hozzáférhető 
LNG-töltőállomások épüljenek.

törölve 

Or. fr

Indokolás

A belvízi kikötőkben létesítendő töltőállomásokra vonatkozó ajánlásokat most már e cikk (1) 
bekezdése tartalmazza.

Módosítás 106
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok együttműködnek annak
biztosítására, hogy a cseppfolyósított 
földgázzal hajtott nehéz tehergépjárművek 
a TEN-T törzshálózatához tartozó utak 
teljes hosszában közlekedhessenek. E 
célból legkésőbb 2020. december 31-ig 
legfeljebb 400 kilométerenként 
nyilvánosan hozzáférhető LNG-
töltőállomásokat létesítenek.

(3) A tagállamok együttműködnek annak
biztosítása érdekében, hogy a 
cseppfolyósított földgázzal, hidrogénnel 
vagy újszerű üzemanyagokkal hajtott 
nehéz tehergépjárművek a TEN-T 
törzshálózatához tartozó utak teljes 
hosszában közlekedhessenek.
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Or. fr

Módosítás 107
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok együttműködnek annak
biztosítására, hogy a cseppfolyósított 
földgázzal hajtott nehéz tehergépjárművek 
a TEN-T törzshálózatához tartozó utak 
teljes hosszában közlekedhessenek. E 
célból legkésőbb 2020. december 31-ig 
legfeljebb 400 kilométerenként 
nyilvánosan hozzáférhető LNG-
töltőállomásokat létesítenek.

(3) A tagállamok együttműködnek annak
biztosítása érdekében, hogy a 
cseppfolyósított földgázzal hajtott nehéz 
tehergépjárművek a törzshálózathoz
tartozó utak teljes hosszában 
közlekedhessenek. E célból legkésőbb 
2020. december 31-ig legfeljebb 
400 kilométerenként nyilvánosan 
hozzáférhető LNG-töltőállomásokat 
létesítenek.

Or. en

Módosítás 108
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tengeri és belvízi szállítás során 
igénybe vehető valamennyi LNG-
töltőállomásnak legkésőbb 
2015. december 31-ig meg kell felelnie a 
III. melléklet 3.1. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

(4) A tengeri és belvízi szállítás során 
igénybe vehető valamennyi LNG-
töltőállomásnak és a szükségszerűen 
hozzájuk kapcsolódó létesítményeknek 
(például tárolótartályoknak, pontonoknak 
stb.) legkésőbb 2015. december 31-ig meg 
kell felelniük a III. melléklet 
3.1. pontjában meghatározott műszaki 
előírásoknak.

Or. en
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Módosítás 109
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig
legfeljebb 150 kilométerenként kellő 
számú nyilvánosan hozzáférhető
töltőállomás álljon rendelkezésre, ezáltal, 
hogy a sűrített földgázzal hajtott járművek
az Unió egész területén közlekedjenek.

(6) A tagállamok törekszenek annak 
biztosítására, hogy legkésőbb 
2020. december 31-ig nyilvánosan 
hozzáférhető töltőállomások álljanak
rendelkezésre, lehetővé téve a sűrített 
földgázzal hajtott járművek közlekedését.

Or. fr

Módosítás 110
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig
legfeljebb 150 kilométerenként kellő 
számú nyilvánosan hozzáférhető 
töltőállomás álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve ezáltal, hogy a sűrített földgázzal 
hajtott járművek az Unió egész területén 
közlekedjenek.

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 
legfeljebb 150 kilométerenként kellő 
számú nyilvánosan hozzáférhető 
töltőállomás álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve ezáltal, hogy a sűrített földgázzal 
hajtott járművek az Unió egész területén 
közlekedjenek, feltéve, hogy ezeknek a 
töltőállomásoknak az üzemeltetése 
gazdaságilag életképes.

Or. de

Módosítás 111
Bernd Lange



AM\1002401HU.doc 53/66 PE516.901v03-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2009/30/EK irányelv sérelme nélkül 
a tagállamok biztosítják, hogy a piacon 
kínált üzemanyagok és járművek 
kompatibilitásáról releváns, világos és 
közérthető információk álljanak 
rendelkezésre:

(1) A 2009/30/EK irányelv sérelme nélkül 
a tagállamok biztosítják, hogy a piacon 
kínált üzemanyagok és járművek műszaki 
adatairól és kompatibilitásáról releváns, 
világos és közérthető információk álljanak 
rendelkezésre:

Or. de

Indokolás

Az alternatív üzemanyagokra vonatkozó valamennyi információ egyértelműsége 
elengedhetetlen a fogyasztók döntéseinek megkönnyítéséhez, egyszersmind előmozdítja az 
elektromos járművek elfogadottságát.

Módosítás 112
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gépjárművön. Ez a követelmény [ezen
irányelv hatálybalépésének napjától] a 
tagállamok területén értékesített 
valamennyi új járműre, valamint a(z) [ezen
irányelv hatálybalépésének napját] követő 
első műszaki ellenőrzés időpontjától a 
tagállamok területén nyilvántartásba vett 
járművekre alkalmazandó.

c) a gépjárművön. Ez a követelmény [az 
ezen irányelv átültetését követő második 
évtől] a tagállamok területén értékesített 
valamennyi új járműre, valamint a(z) [az 
ezen irányelv átültetését követő második 
évet] követő első műszaki ellenőrzés 
időpontjától a tagállamok területén 
nyilvántartásba vett járművekre 
alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 113
Bernd Lange
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gépjárművön. Ez a követelmény [ezen 
irányelv hatálybalépésének napjától] a 
tagállamok területén értékesített 
valamennyi új járműre, valamint a(z) [ezen 
irányelv hatálybalépésének napját] követő
első műszaki ellenőrzés időpontjától a 
tagállamok területén nyilvántartásba vett 
járművekre alkalmazandó.

c) a gépjárművön. Ez a követelmény a(z)
[ezen irányelv átültetésének napjától] a 
tagállamok területén értékesített 
valamennyi új járműre, valamint a(z) [ezen 
irányelv átültetésének napját] követő 
műszaki ellenőrzés időpontjától a 
tagállamok területén nyilvántartásba vett 
járművekre alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 114
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság ezen irányelv 
átültetésének napjától és a vonatkozó 
uniós jogszabályok sérelme nélkül 
javaslatot nyújt be arra vonatkozóan, 
hogy az üzemanyag-forgalmazók 
szabványosítsák az Unió területén 
található töltőállomásokon a benzin- és 
gázolaj-vételezéshez használt tömlők és 
üzemanyagtöltő pisztolyok színét. 

Or. en

Indokolás

Az üzemanyagtöltők tekintetében Unió-szerte egységes színhasználat növelné a fogyasztók 
tudatosságát és tájékozottságát a különböző rendelkezésre álló üzemanyagokkal 
kapcsolatban.

Módosítás 115
Werner Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogadhat el, amelyekben meghatározza a 
kompatibilitásra vonatkozó 
információknak és grafikus 
megjelenítésüknek a pontos helyét a 
járművön, biztosítva ezáltal az uniós 
szintű harmonizációt. Amennyiben nem 
állnak rendelkezésre az üzemanyag-
címkézési szabványokat magukban foglaló 
EN szabványrendszerek, vagy ezek az 
irányelv céljainak elérése szempontjából 
nem megfelelők, a Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogadhat el, amelyekben 
meghatározza az uniós piacra bevezetett és 
a Bizottság értékelése szerint egynél több 
tagállamban az összes értékesítési 
mennyiség 1 %-át elérő üzemanyagokra 
vonatkozó üzemanyag-címkézési 
paramétereket.

(4) Amennyiben nem állnak rendelkezésre 
az üzemanyag-címkézési szabványokat 
magukban foglaló EN szabványrendszerek, 
vagy ezek az irányelv céljainak elérése 
szempontjából nem megfelelők, a 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el, amelyekben meghatározza az uniós 
piacra bevezetett és a Bizottság értékelése 
szerint egynél több tagállamban az összes 
értékesítési mennyiség 1 %-át elérő 
üzemanyagokra vonatkozó üzemanyag-
címkézési paramétereket.

Or. de

Módosítás 116
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek szerint
felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására.

(1) A Bizottság nem kap felhatalmazást 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Or. nl
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Módosítás 117
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 3., 4., 5. és 6. cikkben
említett felhatalmazást határozatlan időre
kapja.

(2) A 3., 4., 5. és 6. cikkben említett 
felhatalmazást a Bizottság [HL: kérjük, 
illessze be az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját]-tól/-től 
számított ötéves időtartamra kapja. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb három hónappal ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egyes 
időtartamok vége előtt kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.

Or. ro

Módosítás 118
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 3., 4., 5. és 6. cikkben 
említett felhatalmazást határozatlan időre 
kapja.

(2) A Bizottság nem kap felhatalmazást 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. 

Or. nl

Módosítás 119
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 3., 4., 5. és 6. cikkben 
említett felhatalmazást határozatlan időre 
kapja.

(2) A Bizottság a 4., 5. és 6. cikkben 
említett felhatalmazást határozatlan időre 
kapja.

Or. de

Módosítás 120
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3., 4., 5. és 
6. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő naptól 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időponttól hatályos. A határozat nem érinti 
a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4., 5. és 6. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő naptól 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időponttól hatályos. A határozat nem érinti 
a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. de

Módosítás 121
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3., 4., 5. és 6. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő
[két hónapos] időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 

(5) A 4., 5. és 6. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
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emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.

emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.

Or. de

Módosítás 122
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozási keret az 
alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
kiépítését támogató intézkedéseket foglal 
magában, úgymint építési engedélyeket, 
parkolási engedélyeket, a vállalkozások 
környezeti teljesítményére vonatkozó 
tanúsítványt, illetve a töltőállomások 
engedélyeit.

A szabályozási keret az 
alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
kiépítését támogató intézkedéseket foglal 
magában, úgymint építési engedélyeket, 
parkolási engedélyeket, a vállalkozások 
környezeti teljesítményére vonatkozó 
tanúsítványt, illetve a töltőállomások 
engedélyeit. Annak biztosítása érdekében,
hogy egy leendő alternatívüzemanyag-
szolgáltató kérelmét a kérelmen szereplő 
dátumtól számított három hónapon belül 
jóváhagyják, a szabályozási keretnek 
részletes információkat kell tartalmaznia 
a műszaki és adminisztratív eljárásokkal, 
a személyzettel, a módszerekkel és a 
jogszabályokkal kapcsolatban a 
bürokrácia és a jogalkotás okozta késések 
elkerülése végett.

Or. en

Módosítás 123
Werner Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések legalább a következő
elemeket tartalmazzák:

Ezen intézkedések tekintetében a következő 
elemek az irányadók:

Or. de

Módosítás 124
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A bevezetést és a gyártást támogató 
intézkedések

törölve

Az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának bevezetésére 
elkülönített, üzemanyagtípusok és 
közlekedési módok (közúti, vasúti, vízi és 
légi) szerint differenciált éves költségvetés.
Az alternatív üzemanyag-technológiákat 
alkalmazó gyártóüzemek támogatására 
elkülönített, üzemanyagtípusok és 
közlekedési módok szerint differenciált 
éves költségvetés.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok általi állami finanszírozás vonatkozásában nem érvényesíthetők a nemzeti 
gazdasági keretben meghatározott feltételek.

Módosítás 125
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az alternatív üzemanyagok különböző
(közúti, vasúti, vízi és légi) közlekedési 
módokban történő bevezetése és a 
kapcsolódó infrastruktúra terén elérendő
célok.

– az alternatív üzemanyagok különböző
(közúti, vasúti, vízi és légi) közlekedési 
módokban történő bevezetése és a 
kapcsolódó infrastruktúra terén elérendő
nemzeti célértékek, amelyek 2020-ig 
történő elérésére törekedni kell;

Or. de

Módosítás 126
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az alternatív üzemanyagok különböző
(közúti, vasúti, vízi és légi) közlekedési 
módokban történő bevezetése és a 
kapcsolódó infrastruktúra terén elérendő
célok,

– a közlekedési ágazatban való energia-, 
olaj- és olajszármazék-fogyasztás globális 
szintű csökkentésére, a városi 
forgalomtorlódások csökkentésére, 
valamint az elektromos tömegközlekedési 
szolgáltatások és az alternatív 
üzemanyagok különböző (közúti, vasúti, 
vízi és légi) közlekedési módokban történő
bevezetésére vonatkozó, illetve a 
kapcsolódó infrastruktúra terén 2020-ig
elérendő nemzeti célkitűzések,

Or. fr

Módosítás 127
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az alternatív üzemanyagok különböző törölve
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közlekedési módokban történő bevezetése 
és a kapcsolódó infrastruktúra terén 
évente meghatározott, a 2020-ra kitűzött 
nemzeti célok elérését szolgáló nemzeti 
célok.

Or. de

Módosítás 128
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat 1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek 
feltöltőállomásainak tagállamonkénti
minimális száma

Az elektromos járművek 
feltöltőállomásainak tagállamonkénti
indikatív száma

Or. en

Módosítás 130
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat 1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek 
feltöltőállomásainak tagállamonkénti

Az elektromos járművek 
feltöltőállomásainak tagállamonkénti 
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minimális száma minimális indikatív száma

Or. en

Módosítás 131
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat 3 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyilvánosan hozzáférhető 
feltöltőállomások száma (ezer)

Nyilvánosan hozzáférhető 
feltöltőállomások száma (ezer)

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
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3 23
4 32
7 64
14 131
122 1099
4 34

Or. ro

Módosítás 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – 1.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Elektromos járművek lassú elektromos 
feltöltőállomásai

1.1. Gépjárművek alapszintű elektromos 
feltöltőállomásai

Or. en

Módosítás 133
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek váltakozó 
árammal működő lassú feltöltőállomásait a 
kölcsönös átjárhatóság érdekében az 
EN 62196-2:2012 szabvány szerinti 2. 
típusú csatlakozókkal kell felszerelni.

Az elektromos járművek váltakozó 
árammal működő alapszintű
feltöltőállomásait a kölcsönös átjárhatóság 
érdekében az EN 62196-2:2012 szabvány
és frissítései szerinti 2. típusú
dugaszolóaljzatokkal kell felszerelni.

Or. en

Módosítás 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek váltakozó 
árammal működő lassú feltöltőállomásait a 
kölcsönös átjárhatóság érdekében az 
EN 62196-2:2012 szabvány szerinti 2. 
típusú csatlakozókkal kell felszerelni.

Az elektromos járművek váltakozó 
árammal működő alapszintű
feltöltőállomásait a kölcsönös átjárhatóság 
érdekében az EN 62196-2:2012 szabvány 
szerinti 2. típusú csatlakozókkal kell 
felszerelni.

Or. en

Módosítás 135
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek váltakozó 
árammal működő lassú feltöltőállomásait 
a kölcsönös átjárhatóság érdekében a 
2014-ben elfogadásra kerülő IEC/TS 
61980-3. sz. leírásban ismertetett, vezeték
nélküli áramátvitelre képes elsődleges 
eszközzel kell felszerelni. 

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad akadályoznia új feltöltési technológiák, például a vezeték nélküli 
feltöltés fejlesztését és bevezetését.

Módosítás 136
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – 1.2 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. Elektromos járművek gyors elektromos 
feltöltőállomásai

1.2. A 22 kW-nál nagyobb teljesítményű 
gépjárművek gyors elektromos 
feltöltőállomásai

Or. en

Módosítás 137
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek váltakozó 
árammal működő gyors feltöltőállomásait a 
kölcsönös átjárhatóság érdekében az 
EN 62196-2:2012 szabvány szerinti 2. 
típusú csatlakozókkal kell felszerelni.

Az elektromos járművek váltakozó 
árammal működő gyors feltöltőállomásait a 
kölcsönös átjárhatóság érdekében az 
EN 62196-2:2012 szabvány és frissítései
szerinti 2. típusú, csatlakozóval ellátott 
rögzített kábellel kell felszerelni.”

Or. en

Módosítás 138
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos járművek egyenárammal 
működő, gyors feltöltőállomásait a 
kölcsönös átjárhatóság érdekében a 2014-
ben elfogadandó vonatkozó EN szabvány 
szerinti „Combo 2” típusú csatlakozókkal 
kell felszerelni.

Az elektromos járművek egyenárammal 
működő, gyors feltöltőállomásait a 
kölcsönös átjárhatóság érdekében a 2014-
ben elfogadandó vonatkozó EN szabvány 
szerinti többszabványos (egyszerre 
„CHAdeMO” és „Combo 2” típusú
csatlakozást is biztosító) csatlakozókkal 
kell felszerelni.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a jövőbeli szabványok technológiasemlegesek legyenek és össze lehessen őket 
egyeztetni a piaci fejleményekkel, azaz hogy összhangban legyenek az Unióban gyártott és 
használt elektromos járművekkel.

Módosítás 139
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízen közlekedő hajók által igénybe 
vehető LNG-töltőállomásoknak meg kell 
felelniük a 2014-ben elfogadandó
vonatkozó EN szabványoknak.

A vízen közlekedő hajók által igénybe 
vehető LNG-töltőállomásoknak meg kell 
felelniük a 2014-ben a vonatkozó IMO-
előírásokkal és ISO-szabványokkal 
összhangban elfogadandó EN 
szabványoknak. A tagállamoknak együtt 
kell működniük annak érdekében, hogy 
együtt támogassák ezeknek az 
előírásoknak és szabványoknak az IMO, 
illetve ISO általi mielőbbi kidolgozását.

Or. en


