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Pakeitimas 16
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat patirtimi, 
nustatyta, kad elektra, vandenilis, 
biodegalai, gamtinės dujos ir suskystintos 
naftos dujos (SND) yra pagrindinės 
alternatyviųjų degalų rūšys, ilgainiui
galinčios pakeisti naftą ir padėti sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

(4) remiantis konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat patirtimi, 
nustatyta, kad elektra, vandenilis, 
biodegalai, gamtinės dujos ir suskystintos 
naftos dujos (SND) yra pagrindinės 
alternatyviųjų degalų rūšys, galinčios 
pakeisti naftą; tačiau norint sumažinti 
transporto sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro būtinos papildomos 
priemonės ir strategijos, kurios apimtų 
daug daugiau negu tik pakaitinio kuro 
skatinimą, pvz., bendro suvartojamos 
energijos kiekio mažinimą bei atitinkamų 
transporto priemonių išmetamo CO2
kiekio standartų, taikomų visų rūšių 
transporto priemonėms, įvedimą kartu su 
energijos vartojimo efektyvumo 
standartais, taikomais visų rūšių varymo 
sistemoms. Taip pat apimtų daugiau negu 
viešojo, kolektyvinio arba ekologiško 
transporto plėtrą ar griežtą principų 
„naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ 
įgyvendinimą. 

Or. fr

Pakeitimas 17
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis konsultacijomis su (4) remiantis konsultacijomis su 
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suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat patirtimi, 
nustatyta, kad elektra, vandenilis, 
biodegalai, gamtinės dujos ir suskystintos 
naftos dujos (SND) yra pagrindinės 
alternatyviųjų degalų rūšys, ilgainiui 
galinčios pakeisti naftą ir padėti sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat patirtimi, 
nustatyta, kad elektra, vandenilis, 
biodegalai, gamtinės dujos ir suskystintos 
gamtinės dujos (SGD,)yra pagrindinės 
alternatyviųjų degalų rūšys, ilgainiui 
galinčios pakeisti naftą ir padėti sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

Or. de

Pakeitimas 18
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat 
patirtimi13, nustatyta, kad elektra, 
vandenilis, biodegalai, gamtinės dujos ir 
suskystintos naftos dujos (SND) yra 
pagrindinės alternatyviųjų degalų rūšys, 
ilgainiui galinčios pakeisti naftą ir padėti 
sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro;

(4) remiantis konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat 
patirtimi13, nustatyta, kad elektra, 
vandenilis, biodegalai, parafininis kuras, 
gamtinės dujos ir suskystintos naftos dujos 
(SND) yra pagrindinės alternatyviųjų 
degalų rūšys, ilgainiui galinčios pakeisti 
naftą ir padėti sumažinti priklausomybę 
nuo iškastinio kuro;

Or. en

Pakeitimas 19
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) remiantis konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat patirtimi, 
nustatyta, kad elektra, vandenilis, 

(4) remiantis konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
nacionaliniais ekspertais, taip pat patirtimi, 
nustatyta, kad elektra, vandenilis, 
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biodegalai, gamtinės dujos ir suskystintos 
naftos dujos (SND) yra pagrindinės 
alternatyviųjų degalų rūšys, ilgainiui 
galinčios pakeisti naftą ir padėti sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

biodegalai, gamtinės dujos (galbūt skalūnų 
dujos) ir suskystintos naftos dujos (SND) 
yra pagrindinės alternatyviųjų degalų 
rūšys, ilgainiui galinčios pakeisti naftą ir 
padėti sumažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro;

Or. nl

Pakeitimas 20
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2012 m. birželio 6 d. CARS 21 aukšto 
lygio grupės ataskaitoje teigiama, kad 
Sąjungos mastu suderintos alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros stoka trukdo 
pateikti rinkai alternatyviuosius degalus 
naudojančias transporto priemones ir 
riboja jų teigiamą poveikį aplinkai. 
Komisijos komunikate „CARS 2020: 
konkurencingos ir tvarios Europos 
automobilių pramonės veiksmų planas“ 
atsižvelgiama į pagrindines CARS 21 
aukšto lygio grupės rekomendacijas ir 
jomis remiantis pateikiamas veiksmų 
planas. Ši Direktyva dėl alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros – viena iš 
pagrindinių Komisijos paskelbtų 
priemonių;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 21
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikėtų išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo dėl nekoordinuoto 
alternatyviųjų degalų pateikimo rinkai. 
Suderintos visų valstybių narių politikos 
sistemos turėtų užtikrinti ilgalaikį 
saugumą, kurio reikia privačiosioms ir 
viešosioms investicijoms į transporto 
priemonių ir degalų technologijas ir 
infrastruktūros kūrimui. Todėl valstybės 
narės turėtų nustatyti nacionalines politikos 
sistemas ir jose išdėstyti savo tikslus, 
planinius rodiklius ir priemones
alternatyviųjų degalų rinkos plėtrai remti,
įskaitant būtiną įdiegti infrastruktūrą. 
Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su 
kitomis kaimyninėmis valstybėmis narėmis 
regioniniu ar makroregioniniu lygmeniu 
per konsultacijas ar bendras politikos 
sistemas, visų pirma tais atvejais, kai 
būtina užtikrinti alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros tęstinumą tarpvalstybiniu 
mastu ar naujos infrastruktūros statybą arti 
nacionalinių sienų. Tokį nacionalinės 
politikos sistemų koordinavimą ir jų darną 
ES lygmeniu turėtų užtikrinti Komisija, 
remdamasi periodiškai atliekamais tų 
sistemų vertinimais;

(6) Suderintos visų valstybių narių 
politikos sistemos turėtų pasitarnauti 
siekiant tikslo padaryti galą transporto 
sektoriaus priklausomybei nuo naftos ir 
pasiekti tikslo iki 2050 m. 60 % sumažinti 
transporto sektoriuje išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. Todėl 
valstybės narės turėtų nustatyti 
nacionalines politikos sistemas ir jose 
išdėstyti savo tikslus dėl bendro 
suvartojamos energijos kiekio mažinimo, 
ypač naftos ir jos produktų suvartojimo 
sumažinimo transporto sektoriuje bei dėl 
elektra varomo visuomeninio transporto 
paslaugų plėtros ir alternatyviųjų degalų 
plėtros, įskaitant būtiną įdiegti 
infrastruktūrą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis narėmis regioniniu ar 
makroregioniniu lygmeniu per 
konsultacijas ar bendras politikos sistemas, 
visų pirma tais atvejais, kai būtina 
užtikrinti alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros tęstinumą tarpvalstybiniu 
mastu ar naujos infrastruktūros statybą arti 
nacionalinių sienų. Tokį nacionalinės 
politikos sistemų koordinavimą ir jų darną 
ES lygmeniu turėtų užtikrinti Komisija, 
remdamasi periodiškai atliekamais tų 
sistemų vertinimais;

Or. fr

Pakeitimas 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikėtų išvengti vidaus rinkos (6) reikėtų išvengti vidaus rinkos
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susiskaidymo dėl nekoordinuoto 
alternatyviųjų degalų pateikimo rinkai. 
Suderintos visų valstybių narių politikos 
sistemos turėtų užtikrinti ilgalaikį 
saugumą, kurio reikia privačiosioms ir 
viešosioms investicijoms į transporto 
priemonių ir degalų technologijas ir 
infrastruktūros kūrimui. Todėl valstybės 
narės turėtų nustatyti nacionalines politikos 
sistemas ir jose išdėstyti savo tikslus, 
planinius rodiklius ir priemones 
alternatyviųjų degalų rinkos plėtrai remti, 
įskaitant būtiną įdiegti infrastruktūrą. 
Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su 
kitomis kaimyninėmis valstybėmis narėmis 
regioniniu ar makroregioniniu lygmeniu 
per konsultacijas ar bendras politikos 
sistemas, visų pirma tais atvejais, kai 
būtina užtikrinti alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros tęstinumą tarpvalstybiniu 
mastu ar naujos infrastruktūros statybą arti 
nacionalinių sienų. Tokį nacionalinės 
politikos sistemų koordinavimą ir jų darną 
ES lygmeniu turėtų užtikrinti Komisija, 
remdamasi periodiškai atliekamais tų 
sistemų vertinimais;

susiskaidymo dėl nekoordinuoto 
alternatyviųjų degalų pateikimo rinkai. 
Suderintos visų valstybių narių politikos 
sistemos turėtų užtikrinti ilgalaikį 
saugumą, kurio reikia privačiosioms ir 
viešosioms investicijoms į transporto 
priemonių ir degalų technologijas ir 
infrastruktūros kūrimui. Todėl valstybės 
narės turėtų nustatyti nacionalines politikos 
sistemas ir jose išdėstyti savo tikslus, 
planinius rodiklius ir priemones 
alternatyviųjų degalų rinkos plėtrai remti, 
įskaitant būtiną įdiegti infrastruktūrą. 
Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su 
kitomis kaimyninėmis valstybėmis narėmis 
regioniniu ar makroregioniniu lygmeniu 
per konsultacijas ar bendras politikos 
sistemas, visų pirma tais atvejais, kai 
būtina užtikrinti alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros tęstinumą tarpvalstybiniu 
mastu ar naujos infrastruktūros statybą arti 
nacionalinių sienų. Tokį nacionalinės 
politikos sistemų koordinavimą ir jų darną 
ES lygmeniu turėtų užtikrinti Komisija, 
remdamasi periodiškai atliekamais tų 
sistemų vertinimais; Komisija turėtų 
išnagrinėti visas priemones ir šaltinius, 
kuriais remiantis būtų galima vystyti 
alternatyviųjų degalų infrastruktūrą. 

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikėtų išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo dėl nekoordinuoto 
alternatyviųjų degalų pateikimo rinkai. 
Suderintos visų valstybių narių politikos 
sistemos turėtų užtikrinti ilgalaikį 
saugumą, kurio reikia privačiosioms ir 

(6) reikėtų išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo dėl nekoordinuoto 
alternatyviųjų degalų pateikimo rinkai. 
Suderintos visų valstybių narių politikos 
sistemos turėtų užtikrinti ilgalaikį 
saugumą, kurio reikia privačiosioms ir 
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viešosioms investicijoms į transporto 
priemonių ir degalų technologijas ir 
infrastruktūros kūrimui. Todėl valstybės 
narės turėtų nustatyti nacionalines politikos 
sistemas ir jose išdėstyti savo tikslus, 
planinius rodiklius ir priemones 
alternatyviųjų degalų rinkos plėtrai remti, 
įskaitant būtiną įdiegti infrastruktūrą. 
Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su 
kitomis kaimyninėmis valstybėmis narėmis 
regioniniu ar makroregioniniu lygmeniu 
per konsultacijas ar bendras politikos 
sistemas, visų pirma tais atvejais, kai 
būtina užtikrinti alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros tęstinumą tarpvalstybiniu 
mastu ar naujos infrastruktūros statybą arti 
nacionalinių sienų. Tokį nacionalinės 
politikos sistemų koordinavimą ir jų darną 
ES lygmeniu turėtų užtikrinti Komisija, 
remdamasi periodiškai atliekamais tų 
sistemų vertinimais;

viešosioms investicijoms į transporto 
priemonių ir degalų technologijas ir 
infrastruktūros kūrimui. Reglamentu 
būtina suteikti tinkamą paskatą, ypač 
siekiant sistemų suderinimo. Todėl 
valstybės narės turėtų nustatyti 
nacionalines politikos sistemas ir jose 
išdėstyti savo tikslus, planinius rodiklius ir 
priemones alternatyviųjų degalų rinkos 
plėtrai remti, įskaitant būtiną įdiegti 
infrastruktūrą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis narėmis regioniniu ar 
makroregioniniu lygmeniu per 
konsultacijas ar bendras politikos sistemas, 
visų pirma tais atvejais, kai būtina 
užtikrinti alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros tęstinumą tarpvalstybiniu 
mastu ar naujos infrastruktūros statybą arti 
nacionalinių sienų. Tokį nacionalinės 
politikos sistemų koordinavimą ir jų darną 
ES lygmeniu turėtų užtikrinti Komisija, 
remdamasi periodiškai atliekamais tų 
sistemų vertinimais;

Or. en

Pakeitimas 24
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjungos ir nacionalinės paramos 
priemonės, skirtos alternatyviųjų degalų 
infrastruktūrai, turėtų būti taikomos tik į 
nacionalinės politikos sistemas 
įtrauktiems degalams, kad viešoji parama 
būtų nukreipta į koordinuotą vidaus 
rinkos plėtrą siekiant užtikrinti galimybę 
alternatyviaisiais degalais varomais 
automobiliais ir laivais judėti visoje 

Išbraukta.
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Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 25
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Alternatyviųjų degalų infrastruktūrai 
skirtos paramos priemonės įgyvendinamos 
laikantis SESV nustatytų valstybės 
pagalbos taisyklių.

(8) Alternatyviesiems degalams ir 
susijusiai infrastruktūrai skirtos paramos 
priemonės įgyvendinamos laikantis SESV 
nustatytų valstybės pagalbos taisyklių. 
Neleidžiama teikti Sąjungos ir valstybių 
narių tiesioginę ir netiesioginę finansinę 
paramą.

Or. fr

Pakeitimas 26
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) biodegalai yra iš biomasės pagamintas 
kuras, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2009/28/EB. Biodegalai šiuo metu yra 
svarbiausia alternatyviųjų degalų rūšis; 
juos naudoja 4,4 % ES transporto 
priemonių. Kai jie gaminami tvariai ir 
nėra netiesioginio žemės paskirties 
keitimo priežastis, jie gali padėti gerokai 
sumažinti bendrą išmetamo CO2 kiekį. 
Biodegalai galėtų būti švarios energijos 
šaltinis visų rūšių transportui. Tačiau jų 
naudojimą gali riboti tiekimo keblumai ir 
nerimas dėl tvarumo;

(9) biodegalai yra iš biomasės pagamintas 
kuras. Biodegalai šiuo metu yra svarbiausia 
alternatyviųjų degalų rūšis; juos naudoja 
4,4 % ES transporto priemonių.
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Or. nl

Pakeitimas 27
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nesuderinus alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros plėtros visoje Sąjungoje, 
tiekėjai neturės galimybių pasinaudoti 
masto ekonomija, o vartotojai – judėti 
visoje ES. Būtina kurti naujus 
infrastruktūros tinklus, visų pirma elektros, 
vandenilio ir gamtinių dujų (suskystintų 
GD ir suslėgtų GD);

(10) nesuderinus alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros plėtros visoje Sąjungoje, 
tiekėjai neturės galimybių pasinaudoti 
masto ekonomija, o vartotojai – judėti 
visoje ES. Būtina kurti naujus 
infrastruktūros tinklus, visų pirma elektros, 
vandenilio ir gamtinių dujų (suskystintų 
GD ir suslėgtų GD). Primena 
technologinės plėtros, demonstracinės 
veiklos ir infrastruktūrų svarbą, ypač 
vandenilio srityje.

Or. en

Pakeitimas 28
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nesuderinus alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros plėtros visoje Sąjungoje, 
tiekėjai neturės galimybių pasinaudoti 
masto ekonomija, o vartotojai – judėti 
visoje ES. Būtina kurti naujus 
infrastruktūros tinklus, visų pirma elektros, 
vandenilio ir gamtinių dujų (suskystintų 
GD ir suslėgtų GD);

(10) nesuderinus alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros plėtros visoje Sąjungoje, 
tiekėjai neturės galimybių pasinaudoti 
masto ekonomija, o vartotojai – judėti 
visoje ES. Būtina kurti naujus 
infrastruktūros tinklus, visų pirma elektros, 
vandenilio, gamtinių dujų (suskystintų GD 
ir suslėgtų GD) ir suskystintų naftos dujų 
(SND) srityje.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms.
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą 
infrastruktūrą ir pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų;

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Elektromobilių 
įkrovimo punktų įrengimas priklauso 
valstybių narių nacionalinės politikos 
sričiai. 1

__________________
1 Atitinka ES sutarties 5 straipsnyje 
išdėstytą subsidiarumo principą.

Or. nl

Pakeitimas 30
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

(11) elektra iš atsinaujinančių šaltinių yra 
švarus kuras, visų pirma patrauklus 
diegiant elektromobilius ir elektrines 
dvirates variklines transporto priemones 
miestų aglomeracijose, nes yra galimybių 
pagerinti oro kokybę ir sumažinti triukšmą. 
Valstybės narės turėtų stengtis užtikrinti, 
kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų, ypač 
skirtų visuomeniniam transportui 
(bendrai naudojamiems automobiliams, 
taksi automobiliams, mikroautobusams, 
autobusams, tramvajams, traukiniams ir 
t.t.) bei elektriniams dviračiams, 
motoroleriams ir motociklams ir kad 10 % 
iš jų būtų viešieji, daugiausia dėmesio 
skiriant miestų aglomeracijoms. Privatūs 
elektromobilių savininkai yra labai 
priklausomi nuo prieigos prie įkrovimo 
punktų kolektyvinėse automobilių 
stovėjimo aikštelėse, pavyzdžiui, 
daugiabučiuose, biuruose ir verslo 
centruose. Valdžios institucijos turėtų 
padėti piliečiams ir priimti reguliavimo 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrinama, kad 
teritorijų planuotojai ir valdytojai numatytų 
tinkamą infrastruktūrą ir pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų;

Or. fr

Pakeitimas 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
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galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
siekti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų ir dalis iš 
jų būtų viešai prieinama, turint omenyje 
geografinius ir socialinius bei 
ekonominius aspektus, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

Or. en

Pakeitimas 32
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų ir kad 
tinkama jų dalis būtų viešai prieinama, 
daugiausia dėmesio skiriant miestų 
aglomeracijoms. Privatūs elektromobilių 
savininkai yra labai priklausomi nuo 
prieigos prie įkrovimo punktų 
kolektyvinėse automobilių stovėjimo 
aikštelėse, pavyzdžiui, daugiabučiuose, 
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pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

biuruose ir verslo centruose. Valdžios 
institucijos turėtų padėti piliečiams ir 
priimti reguliavimo nuostatas, kuriomis 
būtų užtikrinama, kad teritorijų planuotojai 
ir valdytojai numatytų tinkamą 
infrastruktūrą ir pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų;

Or. de

Pakeitimas 33
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – vienas 
punktas keturiems elektromobiliams, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

Or. de
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Pakeitimas 34
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

(11) elektra iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 
galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų ir kad 
10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

Or. en

Pakeitimas 35
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektra yra švarus kuras, visų pirma 
patrauklus diegiant elektromobilius ir 
elektrines dvirates variklines transporto 
priemones miestų aglomeracijose, nes yra 

(11) elektra yra švarus kuras suvartojimo 
vietoje ir visų pirma patrauklus diegiant 
elektromobilius ir elektrines dvirates 
variklines transporto priemones miestų 
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galimybių pagerinti oro kokybę ir 
sumažinti triukšmą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų – bent 
dvigubai tiek, kiek yra elektromobilių, ir 
kad 10 % iš jų būtų viešieji, daugiausia 
dėmesio skiriant miestų aglomeracijoms. 
Privatūs elektromobilių savininkai yra 
labai priklausomi nuo prieigos prie 
įkrovimo punktų kolektyvinėse 
automobilių stovėjimo aikštelėse, 
pavyzdžiui, daugiabučiuose, biuruose ir 
verslo centruose. Valdžios institucijos 
turėtų padėti piliečiams ir priimti 
reguliavimo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad teritorijų planuotojai ir 
valdytojai numatytų tinkamą infrastruktūrą 
ir pakankamai elektromobilių įkrovimo 
punktų;

aglomeracijose, nes yra galimybių 
pagerinti oro kokybę ir sumažinti triukšmą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų 
įrengta pakankamai elektromobilių 
įkrovimo punktų – bent dvigubai tiek, kiek 
yra elektromobilių, ir kad 10 % iš jų būtų 
viešieji, daugiausia dėmesio skiriant miestų 
aglomeracijoms. Privatūs elektromobilių 
savininkai yra labai priklausomi nuo 
prieigos prie įkrovimo punktų 
kolektyvinėse automobilių stovėjimo 
aikštelėse, pavyzdžiui, daugiabučiuose, 
biuruose ir verslo centruose. Valdžios 
institucijos turėtų padėti piliečiams ir 
priimti reguliavimo nuostatas, kuriomis 
būtų užtikrinama, kad teritorijų planuotojai 
ir valdytojai numatytų tinkamą 
infrastruktūrą ir pakankamai 
elektromobilių įkrovimo punktų;

Or. en

Pakeitimas 36
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kuriant elektromobilių 
infrastruktūrą, būtina atsižvelgti į tos 
infrastruktūros sąsają su elektros 
energijos sistema, taip pat į Sąjungos 
elektros energijos politiką. Elektromobilių 
įkrovimo punktų įrengimo ir valdymo 
rinka turėtų būti kuriama kaip 
konkurencinga rinka, atvira visiems 
įkrovimo infrastruktūros diegimu ar 
eksploatavimu suinteresuotiems 
subjektams;

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 37
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų sukurta viešoji vandenilio tiekimo 
variklinėmis transporto priemonėms 
infrastruktūra, kurioje atstumai tarp 
tokioms priemonėms skirtų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje šalies teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius papildymo punktų. Taip atsirastų 
galimybė vandeniliu varomomis 
transporto priemonėmis judėti visoje 
Sąjungoje;

(18) šią galimybę pasirinkusios valstybės 
narės turėtų siekti užtikrinti, kad būtų 
sukurta viešoji vandenilio tiekimo 
variklinėmis transporto priemonėms 
infrastruktūra, kurioje atstumai tarp 
tokioms priemonėms skirtų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje šalies teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius papildymo punktų.

Or. fr

Pakeitimas 38
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų sukurta viešoji vandenilio tiekimo 
variklinėmis transporto priemonėms 
infrastruktūra, kurioje atstumai tarp 
tokioms priemonėms skirtų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje šalies teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius papildymo punktų. Taip atsirastų 
galimybė vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis judėti visoje Sąjungoje;

(18) valstybės narės, pasirenkančios 
vandeniliu varomą transportą, turėtų 
užtikrinti, kad būtų sukurta viešoji 
vandenilio tiekimo variklinėmis transporto 
priemonėms infrastruktūra, kurioje 
atstumai tarp tokioms priemonėms skirtų 
papildymo punktų sudarytų sąlygas 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis judėti visoje šalies 
teritorijoje, o miestų aglomeracijose būtų 
įrengtas tam tikras skaičius papildymo 
punktų. Tai sudarytų palankesnes 
galimybes vandeniliu varomomis 
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transporto priemonėmis judėti visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 39
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų sukurta viešoji vandenilio tiekimo 
variklinėmis transporto priemonėms 
infrastruktūra, kurioje atstumai tarp 
tokioms priemonėms skirtų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje šalies teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius papildymo punktų. Taip atsirastų 
galimybė vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis judėti visoje Sąjungoje;

(18) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
kai tik technologija bus ištobulinta, būtų 
sukurta viešoji vandenilio tiekimo 
variklinėmis transporto priemonėms 
infrastruktūra, kurioje atstumai tarp 
tokioms priemonėms skirtų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje šalies teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius papildymo punktų. Taip atsirastų
galimybė vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis judėti visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 40
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų sukurta viešoji suslėgtų gamtinių dujų 
(suslėgtų GD) tiekimo variklinėms 
transporto priemonėms infrastruktūra, 
kurioje atstumai tarp degalų papildymo 
punktų sudarytų sąlygas suslėgtomis GD 

(20) šią galimybę pasirenkančios
valstybės narės turėtų siekti užtikrinti, kad 
būtų sukurta viešoji suslėgtų gamtinių dujų 
(suslėgtų GD) tiekimo variklinėms 
transporto priemonėms infrastruktūra, 
kurioje atstumai tarp degalų papildymo 
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varomomis transporto priemonėmis judėti 
visoje Sąjungos teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius degalų papildymo punktų;

punktų sudarytų sąlygas suslėgtomis GD 
varomomis transporto priemonėmis judėti 
Sąjungos teritorijoje, o miestų 
aglomeracijose būtų įrengtas tam tikras 
skaičius degalų papildymo punktų;

Or. fr

Pakeitimas 41
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) didėjant variklinių transporto 
priemonių degalų rūšių įvairovei ir nuolat 
augant piliečių judėjimo keliais 
intensyvumui visoje Sąjungoje, 
vartotojams būtina teikti aiškią ir lengvai 
suprantamą informaciją apie įvairių 
Sąjungos transporto degalų rinkoje siūlomų 
degalų tinkamumą jų transporto priemonei, 
nepažeidžiant 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/30/EB, iš dalies keičiančios 
Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl 
benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir 
gazolių kokybės rodiklių, nustatančios 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš 
dalies keičiančios Tarybos direktyvos 
1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens 
kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir 
panaikinančios Direktyvą 93/12/EEB;

(24) didėjant variklinių transporto 
priemonių degalų rūšių įvairovei ir nuolat 
augant piliečių judėjimo keliais 
intensyvumui visoje Sąjungoje, 
vartotojams būtina teikti aiškią ir lengvai 
suprantamą informaciją apie įvairių 
Sąjungos transporto degalų rinkoje siūlomų 
degalų tinkamumą jų transporto priemonei, 
nepažeidžiant 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/30/EB, iš dalies keičiančios 
Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl 
benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir 
gazolių kokybės rodiklių, nustatančios 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš 
dalies keičiančios Tarybos direktyvos 
1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens 
kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir 
panaikinančios Direktyvą 93/12/EEB; 
Ypač būtina apsvarstyti ES mastu 
standartizuotą žarnų ir antgalių, kuriais 
kuras tiekiamas į degalines, ženklinimą 
spalvomis.

Or. en



PE516.901v03-00 20/64 AM\1002401LT.doc

LT

Pakeitimas 42
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
nuostatos būtų suderintos su rinkos plėtra ir 
technikos pažanga, Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl alternatyviųjų degalų 
portfelio, infrastruktūros charakteristikų ir 
tinkamos aprėpties, taip pat dėl degalų 
standartų. Ypač svarbu, kad Komisija per 
parengiamuosius darbus tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(25) siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
nuostatos būtų suderintos su rinkos plėtra ir 
technikos pažanga, Komisija iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. turėtų pateikti šios 
direktyvos peržiūrą, ypač klausimais dėl 
alternatyviųjų degalų portfelio, 
infrastruktūros charakteristikų ir tinkamos 
aprėpties, taip pat dėl degalų standartų. 
Todėl ypač svarbu, kad Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

Or. de

Pakeitimas 43
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
nuostatos būtų suderintos su rinkos plėtra ir 
technikos pažanga, Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl alternatyviųjų degalų 
portfelio, infrastruktūros charakteristikų ir 
tinkamos aprėpties, taip pat dėl degalų 
standartų. Ypač svarbu, kad Komisija per 
parengiamuosius darbus tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(25) siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
nuostatos būtų suderintos su rinkos plėtra ir 
technikos pažanga, Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl infrastruktūros 
charakteristikų ir tinkamos aprėpties, taip 
pat dėl degalų standartų. Ypač svarbu, kad 
Komisija per parengiamuosius darbus 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais;

Or. de
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Pakeitimas 44
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma bendra 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
diegimo Sąjungoje priemonių sistema, 
siekiant sumažinti transporto 
priklausomybę nuo naftos, ir minimalūs 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros, 
įskaitant elektromobilių įkrovimo punktus 
ir gamtinių dujų (suskystintų GD ir 
suslėgtų GD) bei vandenilio papildymo 
punktus, kūrimo reikalavimai bei techninės 
specifikacijos.

Šia direktyva siekiama dvigubo tikslo –
nutraukti transporto priklausomybę nuo 
naftos ir iki 2050 m. 60 % sumažinti 
transporto sektoriuje išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. Ja 
sukuriama bendra sistema, skirta vykdyti 
priemones, kuriomis padedama 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
plėtrai Sąjungoje ir nustatomi bendri 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
įskaitant elektromobilių įkrovimo punktus 
ir gamtinių dujų (suskystintų GD ir 
suslėgtų GD) bei vandenilio papildymo 
punktus, kūrimo reikalavimai bei techninės 
specifikacijos.

Or. fr

Pakeitimas 45
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) alternatyvieji degalai – degalai, kuriuos 
galima naudoti vietoje degalų, gaunamų iš 
iškastinės naftos šaltinių, tiekiant energiją 
transportui ir kurie gali padėti sumažinti 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro. Prie alternatyviųjų degalų 
priskiriama:

1) alternatyvieji degalai – degalai, kuriuos 
galima naudoti vietoje degalų, gaunamų iš 
iškastinės naftos šaltinių, tiekiant energiją 
transportui ir kurie gali padėti sumažinti 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro. Prie alternatyviųjų degalų 
priskiriama, pvz.:

Or. ro
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Pakeitimas 46
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) alternatyvieji degalai – degalai, kuriuos 
galima naudoti vietoje degalų, gaunamų iš 
iškastinės naftos šaltinių, tiekiant energiją 
transportui ir kurie gali padėti sumažinti 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro. Prie alternatyviųjų degalų 
priskiriama:

1) alternatyvieji degalai – degalai, kuriuos 
galima naudoti vietoje degalų, gaunamų iš  
naftos ir jos produktų, tiekiant energiją 
transportui. Prie alternatyviųjų degalų 
priskiriama:

Or. fr

Pakeitimas 47
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– elektra, – elektra, gaunama iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/28/EB,

Or. fr

Pakeitimas 48
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vandenilis, – vandenilis, gaunamas iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/28/EB,

Or. fr

Pakeitimas 49
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– biodegalai, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/28/EB,

– pažangieji biodegalai, gaminami iš 
atliekų ir likučių, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
[XXXX/XX/EB], kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir 
dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir 
Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją,

Or. fr

Pakeitimas 50
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sintetiniai degalai, – parafininiai degalai,

Or. en
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Pakeitimas 51
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sintetiniai degalai, – sintetiniai degalai, pvz. DME,

Or. de

Pagrindimas

DME (dimetileteris) yra degalai, šiuo metu jau esantys rinkoje, todėl jį reikėtų paminėti.

Pakeitimas 52
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gamtinės dujos, įskaitant biometaną, 
dujinės (suslėgtos gamtinės dujos –
suslėgtos GD) ar suskystintos (suskystintos 
gamtinės dujos – suskystintos GD) 
būsenos, ir

– įprastinės gamtinės dujos, įskaitant 
biometaną, dujinės (suslėgtos gamtinės 
dujos – suslėgtos GD) ar suskystintos 
(suskystintos gamtinės dujos – suskystintos 
GD) būsenos, ir

Or. fr

Pakeitimas 53
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto 
5a įtrauka (nauja)
– dimetileteris (DME)
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Or. en

Pagrindimas

Dimetileteris (DME) turėtų būti paminėtas kaip pavyzdys, kai yra minimi sintetiniai degalai, 
nes  DME galėtų tapti svarbia alternatyva sunkiosioms komercinės paskirties transporto 
priemonėms.

Pakeitimas 54
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suskystintos naftos dujos (SND); – dimetileteris (DME) ir 
suskystintos naftos dujos (SND);

Or. en

Pakeitimas 55
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suskystintos naftos dujos (SND); – įprastinės suskystintos naftos dujos 
(SND);

Or. fr

Pakeitimas 56
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) įkrovimo punktas – lėtojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

2) įkrovimo punktas – numatyta stovėjimo 
vieta su įkrovimo įranga, skirta vienu 
metu įkrauti vieną automobilį, (t.y. 
paprastojo įkrovimo ir (arba) greitojo 
įkrovimo ir (arba) belaidžio įkrovimo 
vieta).

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos įkrovimo punktai reiškia numatytas stovėjimo vietas su įranga, 
skirta paprastajam arba greitajam įkrovimui, o ne lizdų arba jungčių skaičių. Be to, šia 
direktyva neturėtų būti kliudoma plėtoti ar diegti kitų įkrovimo technologijų, pvz., belaidžio 
įkrovimo, kurių tarptautinio standartizavimo klausimu šiuo metu yra dirbama.

Pakeitimas 57
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) įkrovimo punktas – lėtojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

2) įkrovimo punktas – numatyta stovėjimo 
vieta su įkrovimo įranga, skirta vienu 
metu įkrauti vieną automobilį, (t.y. 
paprastojo įkrovimo ir (arba) greitojo 
įkrovimo, baterijos fizinio pakeitimo ir 
(arba) belaidžio įkrovimo vieta).

Or. en

Pakeitimas 58
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas



AM\1002401LT.doc 27/64 PE516.901v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) įkrovimo punktas – lėtojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

2) įkrovimo punktas – numatyta stovėjimo 
vieta su įkrovimo įranga, skirta vienu 
metu įkrauti vieną automobilį arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys, (t.y. paprastojo įkrovimo ir 
(arba) greitojo įkrovimo ir(arba) belaidžio 
įkrovimo vieta).

Or. en

Pakeitimas 59
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) įkrovimo punktas – lėtojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

2) įkrovimo punktas – lėtojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas, 
belaidžio įkrovimo punktas arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva neturėtų būti kliudoma plėtoti ar diegti naujų įkrovimo technologijų, pvz., 
belaidžio įkrovimo.

Pakeitimas 60
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) įkrovimo punktas – lėtojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas arba 

2) įkrovimo punktas – standartinis 
įkrovimo punktas, greitojo įkrovimo 
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elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

punktas arba elektromobilio baterijos 
fizinio pakeitimo įrenginys;

Or. de

Pagrindimas

Būtina pagerinti ir standartinio įkrovimo greitį. Dėl šios priežasties nereikėtų taikyti jokių 
apribojimų.

Pakeitimas 61
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) įkrovimo punktas – lėtojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

2) įkrovimo punktas – paprastojo įkrovimo 
punktas, greitojo įkrovimo punktas arba 
elektromobilio baterijos fizinio pakeitimo 
įrenginys;

Or. en

Pakeitimas 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) lėtojo įkrovimo punktas – įkrovimo 
punktas, kuriame elektra tiekiama tiesiogiai 
elektromobiliui, užtikrinant 22 kW arba 
mažesnę galią;

3) paprastojo įkrovimo punktas – įkrovimo 
punktas, kuriame elektra tiekiama tiesiogiai 
elektromobiliui, užtikrinant 22 kW arba 
mažesnę galią;

Or. en

Pakeitimas 63
Alajos Mészáros
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) lėtojo įkrovimo punktas – įkrovimo
punktas, kuriame elektra tiekiama tiesiogiai 
elektromobiliui, užtikrinant 22 kW arba 
mažesnę galią;

3) paprastojo įkrovimo punktas – įkrovimo 
punktas, kuriame elektra tiekiama tiesiogiai 
elektromobiliui, užtikrinant 3,7 kW arba 
mažesnę galią;

Or. en

Pakeitimas 64
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) greitojo įkrovimo punktas – įkrovimo 
punktas, kuriame elektra tiekiama tiesiogiai 
elektromobiliui, užtikrinant didesnę nei 
22 kW galią;

4) greitojo įkrovimo punktas – įkrovimo 
punktas, kuriame elektra tiekiama tiesiogiai 
elektromobiliui, užtikrinant didesnę nei 
3,7 kW galią;

Or. en

Pakeitimas 65
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) viešasis įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas – įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas, kuriuo vartotojai gali 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis;

5) viešasis įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas – įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas, kuriuo vartotojai gali 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis ir 
sąveikiai visoje ES, naudojantis plačiai 
priimtina mokėjimo sistema.

Or. en
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Pakeitimas 66
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) viešasis įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas – įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas, kuriuo vartotojai gali 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis;

5) viešasis įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas – įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas, kuriuo vartotojai gali 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis ir  
kuriame įrengta visoje ES sąveiki sistema.

Or. de

Pagrindimas

Tik turint visoje ES sąveikią įrangą galima pasiekti transporto priemonių judumo 
tarpvalstybiniu mastu.

Pakeitimas 67
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) viešasis įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas – įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas, kuriuo vartotojai gali 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis;

5) viešasis įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas – įkrovimo arba degalų 
papildymo punktas, kuriuo vartotojai gali 
lengvai ir laisvai naudotis sąveikiu būdu 
naudodamiesi plačiai taikomomis 
mokėjimų sistemomis visoje Sąjungoje
nediskriminacinėmis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 68
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) elektromobilis (elektra varoma 
transporto priemonė) – transporto 
priemonė, apibrėžta 2007 m. rugsėjo 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų bei tokioms transporto 
priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių 
dalių ir atskirų techninių mazgų 
patvirtinimo pagrindus, kurios didžiausias 
projektinis greitis yra didesnis nei 
25 km/h ir kurioje sumontuotas vienas ar 
keli elektros energija varomi ir nuolat prie 
tinklo neprijungti traukos varikliai, taip 
pat jų aukštos įtampos komponentai ir 
sistemos, elektriškai sujungti su elektrinės 
pavaros aukštosios įtampos šyna;

6) elektromobilis (elektra varoma 
transporto priemonė) – transporto 
priemonė, kurioje sumontuotas vienas ar 
keli elektros energija varomi traukos 
varikliai. Pagal šią direktyvą 
elektromobiliais yra laikomos transporto 
priemonės, naudojamos kaip kolektyvinis 
transportas (bendri automobiliai, taksi 
automobiliai, mikroautobusai, autobusai, 
tramvajai, traukiniai ir t.t.) bei elektriniai 
dviračiai, motoroleriai ir motociklai. 

Or. fr

Pakeitimas 69
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 70
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paklausos skatinimo priemonės

Or. en

Pakeitimas 71
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– alternatyviųjų degalų naudojimo 
planiniai rodikliai;

– bendro energijos suvartojimo mažinimo, 
ypač naftos ir jos produktų, suvartojimo 
mažinimo transporto sektoriuje, spūsčių 
miestuose mažinimo ir elektra varomo 
viešojo transporto paslaugų bei 
alternatyviųjų degalų naudojimo planiniai 
rodikliai;

Or. fr

Pakeitimas 72
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suskystintų GD papildymo punktų 
uostuose, kurie nepriklauso TEN-T 
pagrindiniam tinklui, bet yra svarbūs 
transporto operacijų neatliekantiems 
laivams, visų pirma žvejybos laivams, 
poreikio vertinimas;

– suskystintų GD papildymo punktų 
uostuose, kurie nepriklauso TEN-T 
pagrindiniam tinklui;

Or. en
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Pakeitimas 73
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 8 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
pakeisti 1 dalyje išvardytų sudedamųjų 
dalių sąrašą ir I priede nurodytą 
informaciją.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 74
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. bent tiek, 
kiek nurodyta II priedo lentelėje, 
elektromobilių įkrovimo punktų.

1. Savo nacionaliniuose politikos 
pagrinduose valstybės narės II priedo 
lentelėje nurodytą elektromobilių įkrovimo 
punktų skaičių laiko orientaciniu 
skaičiumi, kurį jos turi pasiekti iki 
2020 m. gruodžio 31 d.   

Or. de

Pakeitimas 75
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. bent tiek,

1. Kas dvejus metus valstybės narės 
patvirtina minimalų elektromobilių 
įkrovimo punktų, kuriuos reikia įrengti
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kiek nurodyta II priedo lentelėje, 
elektromobilių įkrovimo punktų.

skaičių, paskaičiuotą vadovaujantis 
turimu elektra varomų automobilių 
skaičiumi ir numatomu augimu 
ateinančiais metais, siekiant, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. tiek, kiek 
nurodyta II priedo lentelėje, elektromobilių 
įkrovimo punktų.

Or. en

Pakeitimas 76
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. bent tiek, 
kiek nurodyta II priedo lentelėje, 
elektromobilių įkrovimo punktų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. bent tiek, 
kiek nurodyta II priedo lentelėje, 
elektromobilių įkrovimo punktų. Komisija 
stebi metinius elektrinių transporto 
priemonių registracijos skaičius ES ir iki 
2017 m. sausio 1 d. persvarsto reikalingų 
įkrovimo punktų skaičių.

Or. de

Pagrindimas

Būtina stebėti metinius elektrinių transporto priemonių registracijos skaičius ir persvarstyti 
reikalingų įkrovimo punktų skaičių, siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp elektrinių 
transporto priemonių ir joms reikalingos infrastruktūros. 

Pakeitimas 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. bent tiek,
kiek nurodyta II priedo lentelėje, 
elektromobilių įkrovimo punktų.

1. Valstybės narės siekia, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas tam tikras skaičius elektromobilių 
įkrovimo punktų, įskaitant viešai 
prieinamus įkrovimų punktus, kai 
tinkama orientaciniu skaičiumi laikant 
skaičių, nurodytą II priedo lentelėje.

Or. en

Pakeitimas 78
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengtas minimalus skaičius, t. y. bent tiek, 
kiek nurodyta II priedo lentelėje,
elektromobilių įkrovimo punktų.

1. Valstybės narės stengiasi užtikrinti, kad 
ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengtas minimalus skaičius 
elektromobilių įkrovimo punktų.

Or. fr

Pakeitimas 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 10 % įkrovimo punktų yra viešieji. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 80
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 10 % įkrovimo punktų yra viešieji. 2. Vidutiniškai 10 % įkrovimo punktų, 
ypač miestų teritorijose su daugiau nei 
100 000 gyventojų, yra viešieji. Tikslus 
skaičius nustatomas atsižvelgiant į toje 
teritorijoje esantį viešųjų įkrovimo punktų 
infrastruktūros poreikį.

Or. de

Pagrindimas

Ypač miestų teritorijose alternatyviaisiais degalais galėtų naudotis nemažai naudotojų.  
Siekiant užtikrinti tinkamą panaudojimo lygį, tikslų įkrovimo punktų poreikį reikėtų nustatyti 
vadovaujantis jų infrastruktūros poreikiu.

Pakeitimas 81
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 10 % įkrovimo punktų yra viešieji. 2. Bent 90 % įkrovimo punktų yra viešieji.

Or. ro

Pakeitimas 82
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Belaidžiai elektromobilių įkrovimo 
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punktai ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 
31 d. turi atitikti III priedo 1.3 punkte 
nustatytas technines specifikacijas.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva neturėtų būti kliudoma plėtoti ar diegti kitų įkrovimo technologijų, pvz., 
belaidžio įkrovimo.

Pakeitimas 83
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių lėtojo įkrovimo punktai ne 
vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Elektromobilių lėtojo įkrovimo punktai ne 
vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Or. de

Pakeitimas 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių lėtojo įkrovimo punktai ne 
vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Elektromobilių paprastojo įkrovimo 
punktai ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 
31 d. turi atitikti III priedo 1.1 punkte 
nustatytas technines specifikacijas. 

Or. en



PE516.901v03-00 38/64 AM\1002401LT.doc

LT

Pakeitimas 85
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių lėtojo įkrovimo punktai ne 
vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Elektromobilių lėtojo įkrovimo punktai ne 
vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 1.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai atsižvelgti į jau numatytas investicijas ir turimas elektrines transporto 
priemones, yra svarbu gamintojams suteikti pakankamai laiko priderinti bendruosius 
techninius standartus prie tiek lėtojo, tiek ir greitojo įkrovimo punktų.

Pakeitimas 86
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Siekiant supaprastinti įkrovimą 
skirtinguose punktuose, juose reikėtų 
įrengti kombinuotą nuolatinės ir 
kintamosios srovės kištukinį lizdą.

Or. de

Pagrindimas

Kombinuota elektrinių transporto priemonių įkrovimo sistema galimas tiek paprastasis, tiek ir 
greitasis įkrovimas, pasinaudojant transporto priemonės kištukiniu lizdu, o ja 
supaprastinamas pats įkrovimo procesas.

Pakeitimas 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad lėtojo ir 
greitojo įkrovimo punktų įrenginiais, kaip 
nurodyta III priedo 1.1 ir 1.2 punktuose, 
būtų galima naudotis teisingomis, 
pagrįstomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis.

Valstybės narės užtikrina, kad paprastojo
ir greitojo įkrovimo punktų įrenginiais, 
kaip nurodyta III priedo 1.1 ir 1.2 
punktuose, būtų galima naudotis 
teisingomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 88
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visuose viešuosiuose elektromobilių 
įkrovimo punktuose įrengiamos 
pažangiosios matavimo sistemos, 
apibrėžtos Direktyvos 2012/27/ES 
2 straipsnio 28 dalyje ir atitinkančios tos 
direktyvos 9 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus.

6. Įkrovimui viešuosiuose elektromobilių 
įkrovimo punktuose įrengiamos 
pažangiosios ir lengvai suprantamos 
matavimo sistemos, apibrėžtos Direktyvos 
2012/27/ES 2 straipsnio 28 dalyje ir 
atitinkančios tos direktyvos 9 straipsnio 2 
dalies reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Norint sudaryti sąlygas inovacijoms ir sustiprinti patogumus naudotojui, viešuosiuose 
elektromobilių įkrovimo punktuose būtinos pažangiosios ir lengvai suprantamos matavimo 
sistemos. 

Pakeitimas 89
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visuose viešuosiuose elektromobilių 
įkrovimo punktuose įrengiamos 
pažangiosios matavimo sistemos, 
apibrėžtos Direktyvos 2012/27/ES 
2 straipsnio 28 dalyje ir atitinkančios tos 
direktyvos 9 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus.

6. Visuose viešuosiuose elektromobilių 
įkrovimo punktuose įrengiamos (atskirai 
arba bendrai) pažangiosios matavimo 
sistemos, apibrėžtos Direktyvos 
2012/27/ES 2 straipsnio 28 dalyje ir 
atitinkančios tos direktyvos 9 straipsnio 2 
dalies reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 90
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Elektromobilių įkrovimo punktų elektros 
energijos suvartojimo duomenims ir 
matavimo sistemoms taikomas Direktyvos 
2009/72/EB I priedo 1 punkto h papunktis 
ir I priedo 2 punkto paskutinė pastraipa.

7. Elektromobilių įkrovimo punktų elektros 
energijos suvartojimo duomenims ir 
matavimo sistemoms asmeninėse 
naudotojo patalpose taikomas Direktyvos 
2009/72/EB I priedo 1 punkto h papunktis 
ir I priedo 2 punkto paskutinė pastraipa.

Or. en

Pagrindimas

Viešuosiuose įkrovimo punktuose galima nereikalauti detalių sąskaitų išrašymo, jeigu 
įkrovimo paslaugos teikiamos kaip naudotojams suteikiamo aptarnavimo dalis.

Pakeitimas 91
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės nedraudžia 8. Valstybės narės nedraudžia 
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elektromobilių naudotojams pirkti elektrą 
iš bet kurio elektros energijos tiekėjo, 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje 
narėje tiekėjas įregistruotas. Valstybės 
narės užtikrina, kad vartotojai turėtų teisę 
sudaryti elektros tiekimo sutartis iš karto 
su keliais tiekėjais, kad dėl elektros 
tiekimo elektromobiliui būtų galima 
sudaryti atskirą sutartį.

elektromobilių naudotojams pirkti elektrą 
iš bet kurio elektros energijos tiekėjo, 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje 
narėje tiekėjas įregistruotas.

Or. ro

Pakeitimas 92
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės nedraudžia 
elektromobilių naudotojams pirkti elektrą 
iš bet kurio elektros energijos tiekėjo, 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje 
narėje tiekėjas įregistruotas. Valstybės 
narės užtikrina, kad vartotojai turėtų teisę 
sudaryti elektros tiekimo sutartis iš karto su 
keliais tiekėjais, kad dėl elektros tiekimo 
elektromobiliui būtų galima sudaryti 
atskirą sutartį.

8. Valstybės narės nedraudžia 
elektromobilių naudotojams pirkti elektrą 
iš bet kurio elektros energijos tiekėjo, 
nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje 
narėje tiekėjas įregistruotas. Valstybės 
narės užtikrina, kad vartotojai turėtų teisę 
sudaryti elektros tiekimo sutartis iš karto su 
keliais tiekėjais, kad dėl elektros tiekimo 
elektromobiliui būtų galima sudaryti 
atskirą sutartį. Valstybės narės užtikrina, 
kad atliekant anksčiau paminėtus 
veiksmus nebus taikomi atskiri sujungimo 
mokesčiai arba nebus reikalingos atskiros 
elektrinės jungtys.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atverti naujas elektrinių transporto priemonių rinkas  ir paremti nepriklausomus
paslaugų teikėjus, svarbu užtikrinti, kad nebūtų jokių reguliavimo sukeliamų kliūčių, 
apsunkinančių atskirą elektros tiekimą tokioms transporto priemonėms.
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Pakeitimas 93
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Valstybės narės užtikrina, kad kainos 
viešuosiuose įkrovimo punktuose būtų 
pagrįstos ir kad nebūtų taikoma jokių 
nuobaudų ar pernelyg didelių mokesčių 
už elektromobilio įkrovimą naudotojui,
neturinčiam sutartinių santykių su 
įkrovimo punkto operatoriumi.

10. Valstybės narės užtikrina, kad kainos 
viešuosiuose įkrovimo punktuose būtų 
skaidrios ir pagrįstos. Būtina aiškiai 
informuoti apie kainų sumažinimą
naudotojams, turintiems sutartinių 
santykių su įkrovimo punkto operatoriumi.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti patogumus naudotojams, jiems teikiama informacija turi būti aiškiai 
matoma.

Pakeitimas 94
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Valstybės narės užtikrina, kad kainos 
viešuosiuose įkrovimo punktuose būtų 
pagrįstos ir kad nebūtų taikoma jokių 
nuobaudų ar pernelyg didelių mokesčių už 
elektromobilio įkrovimą naudotojui,
neturinčiam sutartinių santykių su 
įkrovimo punkto operatoriumi.

10. Valstybės narės užtikrina, kad kainos 
viešuosiuose įkrovimo punktuose būtų 
pagrįstos ir kad nebūtų taikoma jokių 
nuobaudų ar pernelyg didelių mokesčių už 
elektromobilio įkrovimą bet kokiam 
naudotojui.

Or. ro

Pakeitimas 95
Alejo Vidal-Quadras
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina, 
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

1. Valstybės narės, savo nacionalinėje 
politikoje pasisakančios už vandenilio 
papildymo punktų plėtrą, kaip tai 
apibrėžta 3 straipsnyje, užtikrina, kad ne
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. būtų 
įrengta pakankamai viešųjų papildymo 
punktų, tarp kurių pageidautinas ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomoms transporto 
priemonėms būtų palengvintas judėjimas 
visoje šalies teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 96
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina, 
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina, 
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje, su sąlyga, kad tokie 
papildymo punktai ekonomiškai 
pasiteisina. 

Or. de

Pakeitimas 97
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina,
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, stengiasi 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d. būtų įrengta pakankamai 
viešųjų papildymo punktų, kad vandeniliu 
varomomis transporto priemonėmis (ypač 
priklausančiomis transporto priemonių 
parkams) būtų galima plačiai naudotis.

Or. fr

Pakeitimas 98
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina, 
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, stengiasi 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d. būtų įrengta pakankamai 
viešųjų papildymo punktų, ypač miestų 
teritorijose, kad vandeniliu varomomis 
transporto priemonėmis būtų galima 
pakankamai naudotis.

Or. de

Pagrindimas

Alternatyviųjų degalų naudojimas, ypač miestų teritorijose, turi didžiulį potencialą. 
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Pakeitimas 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina,
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, stengiasi 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d. būtų įrengta pakankamai 
reikalingų viešųjų papildymo punktų, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 100
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina, 
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti visoje 
šalies teritorijoje.

1. Valstybės narės, kurių teritorijoje šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną jau yra 
vandenilio papildymo punktų, užtikrina, 
kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
būtų įrengta pakankamai viešųjų 
papildymo punktų, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 300 km atstumas, kad 
vandeniliu varomomis transporto 
priemonėmis būtų galima judėti 
pagrindinėje šalies teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurių teritorijai priklauso salos, šis reikalavimas dėl atstumo gali būti 
pernelyg sudėtingas ir perteklinis. Todėl reikėtų nurodyti, kad jis taikomas pagrindinei šalies 
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teritorijai.

Pakeitimas 101
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės bendradarbiauja 
siekdamos užtikrinti, kad autobusai ir 
sunkusis transportas, varomas vandeniliu, 
suskystintomis gamtinėmis dujomis arba 
pažangiaisiais biodegalais galėtų naudotis 
visu TEN-T pagrindiniu kelių tinklu.

Or. fr

Pakeitimas 102
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės stengiasi užtikrinti, 
kad jūrų ir vidaus vandens kelių 
transportui būtų įrengti viešieji 
vandenilio, suskystintų gamtinių dujų 
arba pažangiųjų biodegalų papildymo 
punktai.  

Or. fr

Pakeitimas 103
Markus Pieper
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Suskystintos dujos transporto priemonėms
1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. būtų įrengta 
pakankamai viešųjų papildymo punktų, 
tarp kurių turi būti ne didesnis kaip 
150 km atstumas, kad suslėgtomis naftos 
dujomis varomos transporto priemonės 
galėtų laisvai judėti. Valstybėse, kuriose 
šios dujos jau yra plačiai naudojamos, 
būtina užtikrinti aprūpinimą jomis 
keliuose esančiose degalinėse.

Or. de

Pakeitimas 104
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visuose 
pagrindinio transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) jūrų uostuose būtų įrengti 
viešieji suskystintų GD papildymo punktai, 
skirti jūrų ir vidaus vandenų transportui.

1. Valstybės narės stengiasi užtikrinti, kad 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
visuose pagrindinio transeuropinio 
transporto tinklo (TEN-T) jūrų ir vidaus 
vandenų uostuose būtų įrengti viešieji 
suskystintų GD, vandenilio arba 
pažangiųjų biodegalų papildymo punktai, 
skirti jūrų ir vidaus vandenų transportui. 

Or. fr

Pakeitimas 105
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2025 m. gruodžio 31 d. visuose 
pagrindinio transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vidaus vandenų uostuose 
būtų įrengti viešieji suskystintų GD 
papildymo punktai, skirti vidaus vandenų 
transportui.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Rekomendacijos dėl papildymo punktų vidaus vandenų uostuose yra įtrauktos į šio straipsnio 
1 dalį.

Pakeitimas 106
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės bendradarbiauja 
siekdamos užtikrinti, kad suskystintas GD 
naudojančios sunkiosios variklinės 
transporto priemonės galėtų važiuoti visais 
TEN-T pagrindinio tinklo keliais. Šiuo 
tikslu ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 
31 d. įrengiami viešieji suskystintų GD 
papildymo punktai, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 400 km atstumas.

3. Valstybės narės bendradarbiauja 
siekdamos užtikrinti, kad suskystintas GD, 
vandenilį ar pažangiuosius biodegalus 
naudojančios sunkiosios variklinės 
transporto priemonės galėtų važiuoti visais 
TEN-T pagrindinio tinklo keliais.

Or. fr

Pakeitimas 107
Alajos Mészáros



AM\1002401LT.doc 49/64 PE516.901v03-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės bendradarbiauja 
siekdamos užtikrinti, kad suskystintas GD 
naudojančios sunkiosios variklinės 
transporto priemonės galėtų važiuoti visais 
TEN-T pagrindinio tinklo keliais. Šiuo 
tikslu ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 
31 d. įrengiami viešieji suskystintų GD 
papildymo punktai, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 400 km atstumas.

3. Valstybės narės bendradarbiauja 
siekdamos užtikrinti, kad suskystintas GD 
naudojančios sunkiosios variklinės 
transporto priemonės galėtų važiuoti visais 
pagrindinio tinklo keliais. Šiuo tikslu ne 
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 
įrengiami viešieji suskystintų GD 
papildymo punktai, tarp kurių turi būti ne 
didesnis kaip 400 km atstumas.

Or. en

Pakeitimas 108
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi suskystintų GD papildymo punktai, 
skirti jūrų ir vidaus vandenų transportui, ne 
vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. turi 
atitikti III priedo 3.1 punkte nustatytas 
technines specifikacijas.

4. Visi suskystintų GD papildymo punktai, 
skirti jūrų ir vidaus vandenų transportui ir 
reikalingi susiję įrengimai (saugyklos, 
pontoniniai tiltai ir t.t.) ne vėliau kaip 
2015 m. gruodžio 31 d. turi atitikti III 
priedo 3.1 punkte nustatytas technines 
specifikacijas.

Or. en

Pakeitimas 109
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. būtų įrengta 
pakankamai viešųjų papildymo punktų, 
tarp kurių turi būti ne didesnis kaip 
150 km atstumas, kad suslėgtomis GD 
varomos transporto priemonės galėtų judėti 
po visą Sąjungą.

6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. būtų įrengta 
viešųjų papildymo punktų, kad suslėgtomis 
GD varomos transporto priemonės galėtų 
laisvai judėti.

Or. fr

Pakeitimas 110
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. būtų įrengta 
pakankamai viešųjų papildymo punktų, 
tarp kurių turi būti ne didesnis kaip 150 km 
atstumas, kad suslėgtomis GD varomos 
transporto priemonės galėtų judėti po visą 
Sąjungą.

6. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. būtų įrengta 
pakankamai viešųjų papildymo punktų, 
tarp kurių turi būti ne didesnis kaip 150 km 
atstumas, kad suslėgtomis GD varomos 
transporto priemonės galėtų judėti po visą 
Sąjungą, su sąlyga, kad tokie papildymo 
punktai ekonomiškai pasiteisina.

Or. de

Pakeitimas 111
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2009/30/EB, 
valstybės narės užtikrina, kad aktuali, aiški 
ir paprasta informacija apie rinkoje esančių 
visų rūšių degalų tinkamumą transporto 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2009/30/EB, 
valstybės narės užtikrina, kad aktuali, aiški 
ir paprasta informacija apie rinkoje esančių 
visų rūšių degalų specifikacijas ir 
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priemonėms būtų pateikta: tinkamumą transporto priemonėms būtų 
pateikta:

Or. de

Pagrindimas

Norint palengvinti naudotojų apsisprendimą ir skatinti elektrinių transporto priemonių 
patrauklumą, būtina žinoti visą informaciją apie alternatyvius degalus.

Pakeitimas 112
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pačioje transporto priemonėje. Šis 
reikalavimas taikomas visoms naujoms 
transporto priemonėms, parduodamoms 
valstybių narių teritorijoje nuo [šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
data], ir visoms kitoms valstybėse narėse 
registruotoms transporto priemonėms nuo 
pirmos techninės apžiūros datos po [šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
data].

c) pačioje transporto priemonėje. Šis 
reikalavimas taikomas visoms naujoms 
transporto priemonėms, parduodamoms 
valstybių narių teritorijoje nuo [po dvejų 
metų nuo šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos], ir visoms kitoms 
valstybėse narėse registruotoms transporto 
priemonėms nuo pirmos techninės apžiūros 
datos po [po dvejų metų nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
datos].

Or. de

Pakeitimas 113
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pačioje transporto priemonėje. Šis 
reikalavimas taikomas visoms naujoms 
transporto priemonėms, parduodamoms 
valstybių narių teritorijoje nuo [šios 

c) pačioje transporto priemonėje. Šis 
reikalavimas taikomas visoms naujoms 
transporto priemonėms, parduodamoms 
valstybių narių teritorijoje nuo [šios 
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direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
data], ir visoms kitoms valstybėse narėse 
registruotoms transporto priemonėms nuo 
pirmos techninės apžiūros datos po [šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
data].

direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
data], ir visoms kitoms valstybėse narėse 
registruotoms transporto priemonėms nuo 
kitos techninės apžiūros datos po [šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
data].

Or. de

Pakeitimas 114
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perkėlus šią direktyvą ir nedarant 
poveikio susijusiems ES teisės aktams, 
Komisija pateikia pasiūlymą, kuriuo iš 
degalų tiekėjų tiekiant kurą į degalines 
visoje ES teritorijoje reikalaujama 
naudoti standartines žarnų ir antgalių, 
kuriais tiekiamas kuras, spalvas.

Or. en

Pagrindimas

Visoje ES patvirtinus vienodas spalvas bus padidintas naudotojų informuotumas ir 
supratimas apie turimas skirtingas kuro rūšis.

Pakeitimas 115
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti darną visoje 
Sąjungoje, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir juose konkrečiai 
nurodyti transporto priemonės vietą, 

4. Kai EN sistemų, apimančių degalų 
žymėjimo standartus, nėra arba jos netinka 
direktyvos tikslams pasiekti, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti 
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kurioje turi būti pateikta informacija apie 
suderinamumą, ir tos informacijos 
grafinę išraišką. Kai EN sistemų, 
apimančių degalų žymėjimo standartus, 
nėra arba jos netinka direktyvos tikslams 
pasiekti, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti degalų 
žymėjimo parametrus, skirtus Sąjungos 
rinkai teikiamiems degalams, kurių bendra 
pardavimo apimtis, Komisijos vertinimu, 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
pasiekia 1 %.

degalų žymėjimo parametrus, skirtus 
Sąjungos rinkai teikiamiems degalams, 
kurių bendra pardavimo apimtis, Komisijos 
vertinimu, daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje pasiekia 1 %.

Or. de

Pakeitimas 116
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai nėra suteikiami.

Or. nl

Pakeitimas 117
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui.

2. 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
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naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas ar Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Or. ro

Pakeitimas 118
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui.

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai nėra suteikiami.

Or. nl

Pakeitimas 119
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui.

2. 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui.

Or. de
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Pakeitimas 120
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. 
Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 4, 5 ir 6 straipsniuose 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. 
Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. de

Pakeitimas 121
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3, 4, 5 ir 6 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims 
mėnesiams.

5. Pagal 4, 5 ir 6 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims 
mėnesiams.

Or. de
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Pakeitimas 122
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo sistemą sudaro priemonės, 
kuriomis siekiama remti alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros kūrimą, kaip antai 
statybos leidimai, automobilių stovėjimo 
aikštelių leidimai, įmonių aplinkosauginio 
veiksmingumo sertifikavimas, degalinių 
koncesijos.

Reguliavimo sistemą sudaro priemonės, 
kuriomis siekiama remti alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros kūrimą, kaip antai 
statybos leidimai, automobilių stovėjimo 
aikštelių leidimai, įmonių aplinkosauginio 
veiksmingumo sertifikavimas, degalinių 
koncesijos. Siekiant užtikrinti, kad 
numatomo nepriklausomo degalų tiekėjo 
prašymui leidimas būtų suteiktas per trejų 
mėnesių laikotarpį nuo prašymo 
pateikimo datos ir išvengti biurokratinių 
bei su įstatymais susijusių vėlavimų, 
reguliavimo pagrinduose reikėtų pateikti 
taikomų techninių ir administracinių 
procedūrų detales, detales dėl personalo, 
metodologijos ir teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 123
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės yra bent tokios: Šiose priemonėse kaip gairės naudojami 
tokie elementai:

Or. de

Pakeitimas 124
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama diegimui ir gamybai Išbraukta.
Valstybės biudžeto lėšos, per metus 
skiriamos alternatyviųjų degalų 
infrastruktūrai diegti, paskirstytos pagal 
degalų rūšis ir transporto rūšis (kelių, 
geležinkelių, vandens ir oro).
Valstybės biudžeto lėšos, per metus 
skiriamos alternatyviųjų degalų 
technologijų gamybos įmonėms remti, 
paskirstytos pagal degalų rūšis ir 
transporto rūšis.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybių narių vykdomas viešasis finansavimas negali būti diktuojamas nacionalinių 
valstybės ekonominių pagrindų sąlygų.

Pakeitimas 125
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 5 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Alternatyviųjų degalų naudojimo įvairių 
rūšių transportui (kelių, geležinkelių, 
vandens ir oro) ir atitinkamos 
infrastruktūros diegimo 2020 m.
nacionaliniai planiniai rodikliai.

Alternatyviųjų degalų naudojimo įvairių 
rūšių transportui (kelių, geležinkelių, 
vandens ir oro) ir atitinkamos 
infrastruktūros diegimo nacionaliniai 
dydžiai, kurių reikėtų pasiekti iki 2020 m.

Or. de

Pakeitimas 126
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 5 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Alternatyviųjų degalų naudojimo įvairių 
rūšių transportui (kelių, geležinkelių, 
vandens ir oro) ir atitinkamos 
infrastruktūros diegimo 2020 m. 
nacionaliniai planiniai rodikliai.

– bendro energijos, naftos ir jos produktų 
sunaudojimo transporto sektoriuje 
mažinimo, spūsčių miestuose mažinimo ir 
elektra varomo viešojo transporto 
paslaugų diegimo bei alternatyviųjų 
degalų naudojimo įvairių rūšių transportui 
(kelių, geležinkelių, vandens ir oro) ir 
atitinkamos infrastruktūros diegimo 
2020 m. nacionaliniai planiniai rodikliai,

Or. fr

Pakeitimas 127
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo pirmos pastraipos 5 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Metiniai alternatyviųjų degalų 
naudojimo įvairių rūšių transportui ir 
atitinkamos infrastruktūros diegimo 
nacionaliniai planiniai rodikliai, 
nustatomi norint pasiekti 2020 m. 
nacionalinius planinius rodiklius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 128
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalus elektromobilių įkrovimo 
punktų skaičius kiekvienoje valstybėje 
narėje

Orientacinis elektromobilių įkrovimo 
punktų skaičius kiekvienoje valstybėje 
narėje

Or. en

Pakeitimas 130
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalus elektromobilių įkrovimo 
punktų skaičius kiekvienoje valstybėje 
narėje

Orientacinis elektromobilių įkrovimo 
punktų skaičius kiekvienoje valstybėje 
narėje

Or. en

Pakeitimas 131
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės trečias stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešųjų įkrovimo punktų skaičius 
(tūkstančiais)

Viešųjų įkrovimo punktų skaičius 
(tūkstančiais)

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

Or. ro

Pakeitimas 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punkto 1.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Variklinių transporto priemonių lėtojo 1.1. Variklinių transporto priemonių 
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elektros įkrovimo punktai paprastojo elektros įkrovimo punktai

Or. en

Pakeitimas 133
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punkto 1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių kintamosios srovės lėtojo
įkrovimo punktuose sąveikumo tikslais turi 
būti įrengtos 2 tipo jungtys, kaip 
apibūdinta standarte EN62196-2:2012.

Elektromobilių kintamosios srovės 
paprastojo įkrovimo punktuose sąveikumo 
tikslais turi būti įrengti 2 tipo jungčių 
lizdai, kaip apibūdinta standarte 
EN621962:2012 ir atitinkamuose 
atnaujinimuose.

Or. en

Pakeitimas 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punkto 1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių kintamosios srovės lėtojo 
įkrovimo punktuose sąveikumo tikslais turi 
būti įrengtos 2 tipo jungtys, kaip apibūdinta 
standarte EN62196-2:2012.

Elektromobilių kintamosios srovės 
paprastojo įkrovimo punktuose sąveikumo 
tikslais turi būti įrengtos 2 tipo jungtys, 
kaip apibūdinta standarte EN62196-
2:2012.

Or. en

Pakeitimas 135
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių kintamosios srovės lėtojo 
įkrovimo punktuose sąveikumo tikslais 
įrengiami pagrindiniai įrenginiai, skirti 
belaidžiam įtampos perdavimui, apibrėžti 
IEC/TS 61980-3, kurie turi būti patvirtinti 
iki 2014 m.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva neturėtų būti kliudoma plėtoti ar diegti kitų įkrovimo technologijų, pvz., 
belaidžio įkrovimo.

Pakeitimas 136
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punkto 1.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Variklinių transporto priemonių 
greitojo elektros įkrovimo punktai

1.2. Variklinių transporto priemonių 
greitojo elektros įkrovimo punktai, 
viršijantys 22kW

Or. en

Pakeitimas 137
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių kintamosios srovės greitojo 
įkrovimo punktuose sąveikumo tikslais turi 
būti įrengtos 2 tipo jungtys, kaip 
apibūdinta standarte EN62196-2:2012.

Transporto priemonių kintamosios srovės 
greitojo įkrovimo punktuose sąveikumo 
tikslais turi būti įrengti 2 tipo jungčių 
lizdai, kaip apibūdinta standarte EN62196-
2:2012 ir vėlesniuose atnaujinimuose.
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Or. en

Pakeitimas 138
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromobilių nuolatinės srovės greitojo 
įkrovimo punktuose sąveikumo tikslais turi 
būti įrengtos „Combo 2“ tipo jungtys, kaip 
apibūdinta atitinkamame EN standarte, kurį 
numatoma priimti iki 2014 m.

Elektromobilių nuolatinės srovės greitojo 
įkrovimo punktuose sąveikumo tikslais turi 
būti įrengtos įvairaus standarto jungtys, 
turinčios tiek „CHAdeMO“ tipo jungtį, 
tiek ir  „Combo 2“ tipo jungtį, kaip 
apibūdinta atitinkamame EN standarte, kurį 
numatoma priimti iki 2014 m.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būsimi standartai būtų technologiškai neutralūs ir suderinami su rinkos 
tendencijomis, t.y. derėtų su ES gaminamomis ir naudojamomis elektrinėmis transporto 
priemonėmis.

Pakeitimas 139
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suskystintų GD papildymo punktai, skirti 
vandens transporto priemonėms, turi 
atitikti taikomus EN standartus, kuriuos 
ketinama priimti iki 2014 m.

Suskystintų GD papildymo punktai, skirti 
vandens transporto priemonėms, turi 
atitikti taikomus EN standartus, kuriuos 
laikantis atitinkamų TJO ir ISO 
reglamentų bei standartų ketinama priimti 
iki 2014 m. Valstybės narės privalo 
bendrai koordinuoti savo veiklą siekiant 
kaip galima greičiau bendrai paremti 
tokių JTO ir ISO standartų plėtrą.
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Or. en


