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Grozījums Nr. 16
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību, par 
galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu ilgtermiņā aizstāt naftas 
produktus un sekmēt dekarbonizāciju, tika 
izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, dabasgāze un sašķidrinātā 
naftas gāze (LPG).

(4) Pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību, par 
galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu aizstāt naftas produktus, 
tika izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, dabasgāze un sašķidrinātā 
naftas gāze (LPG). Dekarbonizācijai 
transporta nozarē tomēr nepieciešami 
papildu pasākumi un stratēģijas, kas 
ievērojami pārsniedz alternatīvo degvielu 
veicināšanu vien un paredz enerģijas 
patēriņa vispārēju samazināšanu un 
atbilstošu transportlīdzekļu CO2 emisijas 
standartu ieviešanu attiecībā uz visiem 
transporta veidiem, kā arī 
energoefektivitātes standartu ieviešanu 
visiem dzinējspēka veidiem, sabiedriska, 
kolektīva vai videi draudzīga transporta 
attīstīšanu vai to, ka stingri tiek īstenoti 
principi par to, ka maksā lietotājs un 
piesārņotājs.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatojoties uz apspriešanos ar (4) Pamatojoties uz apspriešanos ar 
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ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību, par 
galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu ilgtermiņā aizstāt naftas 
produktus un sekmēt dekarbonizāciju, tika 
izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, dabasgāze un sašķidrinātā
naftas gāze (LPG).

ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību, par 
galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu ilgtermiņā aizstāt naftas 
produktus un sekmēt dekarbonizāciju, tika 
izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, dabasgāze, sašķidrināta 
dabasgāze un sašķidrināta naftas gāze 
(LPG).

Or. de

Grozījums Nr. 18
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību13, par 
galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu ilgtermiņā aizstāt naftas 
produktus un sekmēt dekarbonizāciju, tika 
izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, dabasgāze un sašķidrinātā 
naftas gāze (LPG).

(4) Pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību13, par 
galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu ilgtermiņā aizstāt naftas 
produktus un sekmēt dekarbonizāciju, tika 
izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, sintētiskā parafīna 
degvielas, dabasgāze un sašķidrinātā naftas 
gāze (LPG).

Or. en

Grozījums Nr. 19
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību, par 

(4) Pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un valstu 
ekspertiem, kā arī uz zinātību, par 
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galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu ilgtermiņā aizstāt naftas 
produktus un sekmēt dekarbonizāciju, tika 
izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, dabasgāze un sašķidrinātā 
naftas gāze (LPG).

galvenajām alternatīvajām degvielām, kas 
potenciāli varētu ilgtermiņā aizstāt naftas 
produktus un sekmēt dekarbonizāciju, tika 
izvirzīta elektroenerģija, ūdeņradis, 
biodegvielas, dabasgāze, (iespējams, 
slānekļa gāze) un sašķidrinātā naftas gāze 
(LPG).

Or. nl

Grozījums Nr. 20
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) CARS 21 augsta līmeņa grupas 
2012. gada 6. jūnija ziņojumā ir norādīts, 
ka Savienības mēroga saskaņotas 
alternatīvo degvielu infrastruktūras 
trūkums ir šķērslis alternatīvo degvielu 
transportlīdzekļu ieviešanai tirgū un kavē 
šo degvielu sniegto vides priekšrocību 
gūšanu. Komisijas paziņojumā par 
CARS 2020 rīcības plānu Eiropas 
autobūves nozarei ir pieņemti galvenie 
CARS 21 augsta līmeņa grupas ziņojumā 
sniegtie ieteikumi un piedāvāts rīcības 
plāns, kura pamatā ir šie ieteikumi. Šī 
direktīva par alternatīvo degvielu 
infrastruktūru ir viens no galvenajiem 
pasākumiem, par ko paziņojusi Komisija.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 21
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāizvairās no iekšējā tirgus 
sadrumstalošanās, ko radītu nekoordinēta 
alternatīvo degvielu ieviešana tirgū. 
Koordinētiem visu dalībvalstu 
politiskajiem regulējumiem būtu jāsniedz 
ilgtermiņa drošība, kas ir vajadzīga, lai 
panāktu privātā un publiskā sektora 
ieguldījumus transportlīdzekļu un 
degvielu tehnoloģijās un infrastruktūras 
attīstīšanā. Tāpēc katrai dalībvalstij būtu 
jāizveido valsts politiskais regulējums, 
kurā norādīti tās uzdevumi, mērķrādītāji 
un atbalsta pasākumi alternatīvo degvielu 
tirgus attīstībai, tostarp vajadzīgās 
infrastruktūras ieviešanai. Dalībvalstīm 
būtu jāsadarbojas ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm reģionālā vai makroreģionālā 
līmenī, veicot apspriešanos vai izmantojot 
vienotus politiskos regulējumus, it īpaši 
gadījumos, kad ir jānodrošina alternatīvo 
degvielu infrastruktūras pārrobežu 
pārklājums vai jāizbūvē jauna 
infrastruktūra valstu robežu tuvumā. 
Komisijai pēc šo valstu politisko 
regulējumu periodiskas novērtēšanas būtu 
jānodrošina to koordinācija un saskaņotība 
ES līmenī.

(6) Būtu jāizvairās no iekšējā tirgus 
sadrumstalošanās, ko radītu nekoordinēta 
alternatīvo degvielu ieviešana tirgū. 
Koordinētiem visu dalībvalstu 
politiskajiem regulējumiem būtu jāpalīdz 
sasniegt divus mērķus, proti, novērst
transporta nozares atkarību no naftas un 
par 60 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju transporta nozarē līdz 
2050. gadam. Tāpēc katrai dalībvalstij būtu 
jāizveido valsts politiskais regulējums, 
kurā norādīti tās uzdevumi enerģijas 
patēriņa vispārējai samazināšanai 
transporta nozarē, jo īpaši naftas un tās 
produktu patēriņa samazināšanai, kā arī 
elektrificēta sabiedriskā transporta 
pakalpojumu ieviešanai un alternatīvo 
degvielu attīstībai, tostarp vajadzīgās 
infrastruktūras ieviešanai. Dalībvalstīm 
būtu jāsadarbojas ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm reģionālā vai makroreģionālā 
līmenī, veicot apspriešanos vai izmantojot 
vienotus politiskos regulējumus, it īpaši 
gadījumos, kad ir jānodrošina alternatīvo 
degvielu infrastruktūras pārrobežu 
pārklājums vai jāizbūvē jauna 
infrastruktūra valstu robežu tuvumā. 
Komisijai pēc šo valstu politisko 
regulējumu periodiskas novērtēšanas būtu 
jānodrošina to koordinācija un saskaņotība 
ES līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāizvairās no iekšējā tirgus 
sadrumstalošanās, ko radītu nekoordinēta 
alternatīvo degvielu ieviešana tirgū. 
Koordinētiem visu dalībvalstu 
politiskajiem regulējumiem būtu jāsniedz 
ilgtermiņa drošība, kas ir vajadzīga, lai 
panāktu privātā un publiskā sektora
ieguldījumus transportlīdzekļu un degvielu 
tehnoloģijās un infrastruktūras attīstīšanā. 
Tāpēc katrai dalībvalstij būtu jāizveido 
valsts politiskais regulējums, kurā norādīti 
tās uzdevumi, mērķrādītāji un atbalsta 
pasākumi alternatīvo degvielu tirgus 
attīstībai, tostarp vajadzīgās infrastruktūras 
ieviešanai. Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas 
ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm 
reģionālā vai makroreģionālā līmenī, veicot 
apspriešanos vai izmantojot vienotus 
politiskos regulējumus, it īpaši gadījumos, 
kad ir jānodrošina alternatīvo degvielu 
infrastruktūras pārrobežu pārklājums vai 
jāizbūvē jauna infrastruktūra valstu robežu 
tuvumā. Komisijai pēc šo valstu politisko 
regulējumu periodiskas novērtēšanas būtu 
jānodrošina to koordinācija un saskaņotība 
ES līmenī.

(6) Būtu jāizvairās no iekšējā tirgus 
sadrumstalošanās, ko radītu nekoordinēta 
alternatīvo degvielu ieviešana tirgū. 
Koordinētiem visu dalībvalstu 
politiskajiem regulējumiem būtu jāsniedz 
ilgtermiņa drošība, kas ir vajadzīga, lai 
panāktu privātā un publiskā sektora 
ieguldījumus transportlīdzekļu un degvielu 
tehnoloģijās un infrastruktūras attīstīšanā. 
Tāpēc katrai dalībvalstij būtu jāizveido 
valsts politiskais regulējums, kurā norādīti 
tās uzdevumi, mērķrādītāji un atbalsta 
pasākumi alternatīvo degvielu tirgus 
attīstībai, tostarp vajadzīgās infrastruktūras 
ieviešanai. Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas 
ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm 
reģionālā vai makroreģionālā līmenī, veicot 
apspriešanos vai izmantojot vienotus 
politiskos regulējumus, it īpaši gadījumos, 
kad ir jānodrošina alternatīvo degvielu 
infrastruktūras pārrobežu pārklājums vai 
jāizbūvē jauna infrastruktūra valstu robežu 
tuvumā. Komisijai pēc šo valstu politisko 
regulējumu periodiskas novērtēšanas būtu 
jānodrošina to koordinācija un saskaņotība 
ES līmenī. Komisijai vajadzētu izpētīt 
visus līdzekļus un avotus alternatīvo 
degvielu infrastruktūras veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāizvairās no iekšējā tirgus 
sadrumstalošanās, ko radītu nekoordinēta 
alternatīvo degvielu ieviešana tirgū. 
Koordinētiem visu dalībvalstu 

(6) Būtu jāizvairās no iekšējā tirgus 
sadrumstalošanās, ko radītu nekoordinēta 
alternatīvo degvielu ieviešana tirgū. 
Koordinētiem visu dalībvalstu 
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politiskajiem regulējumiem būtu jāsniedz 
ilgtermiņa drošība, kas ir vajadzīga, lai 
panāktu privātā un publiskā sektora 
ieguldījumus transportlīdzekļu un degvielu 
tehnoloģijās un infrastruktūras attīstīšanā. 
Tāpēc katrai dalībvalstij būtu jāizveido 
valsts politiskais regulējums, kurā norādīti 
tās uzdevumi, mērķrādītāji un atbalsta 
pasākumi alternatīvo degvielu tirgus 
attīstībai, tostarp vajadzīgās infrastruktūras 
ieviešanai. Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas 
ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm 
reģionālā vai makroreģionālā līmenī, veicot 
apspriešanos vai izmantojot vienotus 
politiskos regulējumus, it īpaši gadījumos, 
kad ir jānodrošina alternatīvo degvielu 
infrastruktūras pārrobežu pārklājums vai 
jāizbūvē jauna infrastruktūra valstu robežu 
tuvumā. Komisijai pēc šo valstu politisko 
regulējumu periodiskas novērtēšanas būtu 
jānodrošina to koordinācija un saskaņotība 
ES līmenī.

politiskajiem regulējumiem būtu jāsniedz 
ilgtermiņa drošība, kas ir vajadzīga, lai 
panāktu privātā un publiskā sektora 
ieguldījumus transportlīdzekļu un degvielu 
tehnoloģijās un infrastruktūras attīstīšanā. 
Noteikumiem ir jānodrošina pareizie 
stimuli, proti, jāveicina regulējuma 
saskaņošana. Tāpēc katrai dalībvalstij būtu 
jāizveido valsts politiskais regulējums, 
kurā norādīti tās uzdevumi, mērķrādītāji un 
atbalsta pasākumi alternatīvo degvielu 
tirgus attīstībai, tostarp vajadzīgās 
infrastruktūras ieviešanai. Dalībvalstīm 
būtu jāsadarbojas ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm reģionālā vai makroreģionālā 
līmenī, veicot apspriešanos vai izmantojot 
vienotus politiskos regulējumus, it īpaši 
gadījumos, kad ir jānodrošina alternatīvo 
degvielu infrastruktūras pārrobežu 
pārklājums vai jāizbūvē jauna 
infrastruktūra valstu robežu tuvumā. 
Komisijai pēc šo valstu politisko 
regulējumu periodiskas novērtēšanas būtu 
jānodrošina to koordinācija un saskaņotība 
ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai publiskā sektora atbalstu 
mērķtiecīgi ieguldītu iekšējā tirgus 
koordinētas attīstības sekmēšanā ar 
nolūku panākt Savienības mēroga 
mobilitāti alternatīvo degvielu 
transportlīdzekļu un kuģu izmantošanas 
jomā, Savienības un valsts pasākumi 
alternatīvo degvielu infrastruktūras 
atbalstam būtu jāattiecina tikai uz valstu 

svītrots
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politiskajos regulējumos ietvertajām 
degvielām.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbalsta pasākumus alternatīvo 
degvielu infrastruktūrai īsteno saskaņā ar 
LESD ietvertajiem noteikumiem par valsts 
atbalsta pasākumiem.

(8) Atbalsta pasākumus alternatīvajām 
degvielām un saistītajai infrastruktūrai 
īsteno saskaņā ar LESD ietvertajiem 
noteikumiem par valsts atbalsta 
pasākumiem. Savienības vai dalībvalstu 
tiešs vai netiešs finansējums nav atļauts.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Biodegvielas ir no biomasas iegūtas 
degvielas, kā noteikts 
Direktīvā 2009/28/EK sniegtajā definīcijā. 
Šobrīd biodegvielas ir vissvarīgākais 
alternatīvo degvielu veids un veido 4,4 % 
no ES transporta degvielām. Tās var 
sekmēt CO2 kopējo emisiju ievērojamu 
samazinājumu, ja tās ražo ilgtspējīgā 
veidā un tās nerada netiešas izmaiņas 
zemes izmantojumā. Tās varētu 
nodrošināt nepiesārņojošu enerģiju visu 
veidu transportam. Tomēr to lietojumu 
var traucēt piedāvājuma ierobežojumi un 

(9) Biodegvielas ir no biomasas iegūtas 
degvielas. Šobrīd biodegvielas ir 
vissvarīgākais alternatīvo degvielu veids 
un veido 4,4 % no ES transporta 
degvielām.
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ar ilgtspēju saistīti apsvērumi.

Or. nl

Grozījums Nr. 27
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Savienības mēroga alternatīvo 
degvielu infrastruktūras saskaņotas 
attīstīšanas trūkums liedz panākt 
apjomradītus ietaupījumus piedāvājuma 
pusē un ES mēroga mobilitāti pieprasījuma 
pusē. Ir jāattīsta jauni infrastruktūras tīkli, 
it sevišķi elektroenerģijai, ūdeņradim un 
dabasgāzei (LNG un CNG).

(10) Savienības mēroga alternatīvo 
degvielu infrastruktūras saskaņotas 
attīstīšanas trūkums liedz panākt 
apjomradītus ietaupījumus piedāvājuma 
pusē un ES mēroga mobilitāti pieprasījuma 
pusē. Ir jāattīsta jauni infrastruktūras tīkli, 
it sevišķi elektroenerģijai, ūdeņradim un 
dabasgāzei (LNG un CNG). Jāatgādina 
par tehnoloģiskās attīstības, 
demonstrējumu un infrastruktūras 
nozīmi, jo īpaši ūdeņraža jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Savienības mēroga alternatīvo 
degvielu infrastruktūras saskaņotas 
attīstīšanas trūkums liedz panākt 
apjomradītus ietaupījumus piedāvājuma 
pusē un ES mēroga mobilitāti pieprasījuma 
pusē. Ir jāattīsta jauni infrastruktūras tīkli, 
it sevišķi elektroenerģijai, ūdeņradim un
dabasgāzei (LNG un CNG).

(10) Savienības mēroga alternatīvo 
degvielu infrastruktūras saskaņotas 
attīstīšanas trūkums liedz panākt 
apjomradītus ietaupījumus piedāvājuma 
pusē un ES mēroga mobilitāti pieprasījuma 
pusē. Ir jāattīsta jauni infrastruktūras tīkli, 
it sevišķi elektroenerģijai, ūdeņradim,
dabasgāzei (LNG un CNG) un 
sašķidrinātai naftas gāzei (SNG).
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Or. de

Grozījums Nr. 29
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. 
Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu 
iekārtošana ir dalībvalstu valsts politikas 
jomā.1

__________________
1 Atbilstoši LES 5. pantā noteiktajam 
subsidiaritātes principam.

Or. nl

Grozījums Nr. 30
Yannick Jadot
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

(11) No atjaunojamiem energoresursiem 
iegūta elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jācenšas nodrošināt, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti, jo 
īpaši tie, ko izmanto sabiedriskais 
transports (koplietojuma automobiļi, 
taksometri, mikroautobusi, autobusi, 
tramvaji, vilcieni u. c.), kā arī elektriskie 
velosipēdi, motorolleri un motocikli, ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, un ka 10 % šo punktu ir 
publiski pieejami, īpašu uzmanību veltot 
pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jācenšas nodrošināt, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, un ka daļa no tiem ir publiski 
pieejami, ņemot vērā ģeogrāfiskos un 
sociālekonomiskos aspektus, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
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kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, un ka pienācīgs to skaits ir 
publiski pieejami, īpašu uzmanību veltot 
pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 33
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu — vienu uz katriem četriem 
elektriskajiem elektrotransportlīdzekļiem 
—, un ka 10 % šo punktu ir publiski 
pieejami, īpašu uzmanību veltot pilsētu 
aglomerācijām. Elektrotransportlīdzekļu 
privātīpašnieki lielā mērā ir atkarīgi no 
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pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

uzlādes punktu pieejamības kopējās 
autostāvvietās, piemēram, pie 
daudzdzīvokļu namiem, birojiem un 
uzņēmējdarbības vietām. Publiskajām 
iestādēm būtu jānosaka regulējums, kas 
palīdzētu iedzīvotājiem, nodrošinot, ka 
nekustamo īpašumu attīstītāji un 
pārvaldnieki nodrošina pienācīgo 
infrastruktūru, tostarp pietiekamu skaitu 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 34
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 

(11) No atjaunojamiem energoresursiem 
iegūta elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, un ka 10 % šo punktu ir 
publiski pieejami, īpašu uzmanību veltot 
pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
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uzlādes punktu. uzlādes punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektroenerģija ir nepiesārņojoša 
degviela, kas ir īpaši piemērota 
izmantošanai elektrotransportlīdzekļos un 
divriteņu elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām. 
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

(11) Elektroenerģija izmantošanas vietā ir 
nepiesārņojoša degviela, kas ir īpaši 
piemērota izmantošanai 
elektrotransportlīdzekļos un divriteņu 
elektrotransportlīdzekļos pilsētu 
aglomerācijās; tā var palīdzēt uzlabot gaisa 
kvalitāti un samazināt troksni. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti ir 
izbūvēti tā, lai nodrošinātu pietiekamu 
pārklājumu, ka to ir vismaz divreiz vairāk 
nekā transportlīdzekļu un ka 10 % šo 
punktu ir publiski pieejami, īpašu 
uzmanību veltot pilsētu aglomerācijām. 
Elektrotransportlīdzekļu privātīpašnieki 
lielā mērā ir atkarīgi no uzlādes punktu 
pieejamības kopējās autostāvvietās, 
piemēram, pie daudzdzīvokļu namiem, 
birojiem un uzņēmējdarbības vietām.
Publiskajām iestādēm būtu jānosaka 
regulējums, kas palīdzētu iedzīvotājiem, 
nodrošinot, ka nekustamo īpašumu 
attīstītāji un pārvaldnieki nodrošina 
pienācīgo infrastruktūru, tostarp 
pietiekamu skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Laurence J.A.J. Stassen
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Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attīstot elektrotransportlīdzekļu 
infrastruktūru, ir jāņem vērā šīs 
infrastruktūras mijiedarbība ar 
elektroenerģijas sistēmu, kā arī 
Savienības elektroenerģijas politika. 
Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu 
izveides un pārvaldības sistēma būtu 
jāattīsta kā konkurences tirgus, kurā brīvi 
var iesaistīties visas personas, kas 
ieinteresētas izveidot vai pārvaldīt uzlādes 
infrastruktūru.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 37
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
tiek attīstīta tāda publiski pieejama 
infrastruktūra mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar ūdeņradi, lai attālumi 
starp mehānisko transportlīdzekļu uzpildes 
punktiem ļautu ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustībai notikt visā valsts teritorijā un lai 
noteikts skaits uzpildes punktu atrastos 
pilsētu aglomerācijās. Tādējādi ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt 
visā Savienības teritorijā.

(18) Dalībvalstīm, kuras izvēlas šo iespēju,
būtu jācenšas nodrošināt, ka tiek attīstīta 
tāda publiski pieejama infrastruktūra 
mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar ūdeņradi, lai attālumi 
starp mehānisko transportlīdzekļu uzpildes 
punktiem ļautu ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustībai notikt visā valsts teritorijā un lai 
noteikts skaits uzpildes punktu atrastos 
pilsētu aglomerācijās.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Alejo Vidal-Quadras
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
attīstīta tāda publiski pieejama 
infrastruktūra mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar ūdeņradi, lai attālumi 
starp mehānisko transportlīdzekļu uzpildes
punktiem ļautu ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustībai notikt visā valsts teritorijā un lai 
noteikts skaits uzpildes punktu atrastos 
pilsētu aglomerācijās. Tādējādi ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt visā 
Savienības teritorijā.

(18) Dalībvalstīm, kuras izvēlas ūdeņraža 
izmantošanu transportā, būtu jānodrošina, 
ka tiek attīstīta tāda publiski pieejama 
infrastruktūra mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar ūdeņradi, lai attālumi 
starp mehānisko transportlīdzekļu uzpildes 
punktiem ļautu ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustībai notikt visā valsts teritorijā un lai 
noteikts skaits uzpildes punktu atrastos 
pilsētu aglomerācijās. Tādējādi tiktu 
sekmēta ūdeņraža transportlīdzekļu kustība 
visā Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
attīstīta tāda publiski pieejama 
infrastruktūra mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar ūdeņradi, lai attālumi 
starp mehānisko transportlīdzekļu uzpildes 
punktiem ļautu ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustībai notikt visā valsts teritorijā un lai 
noteikts skaits uzpildes punktu atrastos 
pilsētu aglomerācijās. Tādējādi ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt visā 
Savienības teritorijā.

(18) Pēc tam, kad šī tehnoloģija ir 
pienācīgi izstrādāta, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka tiek attīstīta tāda publiski 
pieejama infrastruktūra mehānisko 
transportlīdzekļu nodrošināšanai ar 
ūdeņradi, lai attālumi starp mehānisko 
transportlīdzekļu uzpildes punktiem ļautu 
ūdeņraža transportlīdzekļu kustībai notikt 
visā valsts teritorijā un lai noteikts skaits 
uzpildes punktu atrastos pilsētu 
aglomerācijās. Tādējādi ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt visā 
Savienības teritorijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
tiek attīstīta tāda publiski pieejama 
infrastruktūra mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar saspiesto dabasgāzi 
(CNG) gāzveida agregātstāvoklī, lai 
attālumi starp uzpildes punktiem ļautu 
CNG transportlīdzekļu kustībai notikt visā 
Savienībā un lai noteikts skaits uzpildes 
punktu atrastos pilsētu aglomerācijās.

(20) Dalībvalstīm, kuras izvēlas šo iespēju,
būtu jācenšas nodrošināt, ka tiek attīstīta 
tāda publiski pieejama infrastruktūra 
mehānisko transportlīdzekļu 
nodrošināšanai ar saspiesto dabasgāzi 
(CNG) gāzveida agregātstāvoklī, lai 
attālumi starp uzpildes punktiem ļautu 
CNG transportlīdzekļu kustībai notikt visā 
Savienībā un lai noteikts skaits uzpildes 
punktu atrastos pilsētu aglomerācijās.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā mehānisko 
transportlīdzekļu degvielu veidu aizvien 
lielāko daudzveidību un iedzīvotāju aizvien 
pieaugošo mobilitāti pa autoceļiem visā 
Savienībā, patērētājiem ir jāsniedz skaidra 
un viegli saprotama informācija par viņu 
transportlīdzekļu saderību ar dažādajām 
degvielām Savienības transportlīdzekļu 
degvielu tirgū, neskarot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīvu 2009/30/EK, ar ko 
groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz 
benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas 
specifikācijām un ievieš mehānismu 
autotransporta līdzekļos lietojamās 
degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu 

(24) Ņemot vērā mehānisko 
transportlīdzekļu degvielu veidu aizvien 
lielāko daudzveidību un iedzīvotāju aizvien 
pieaugošo mobilitāti pa autoceļiem visā 
Savienībā, patērētājiem ir jāsniedz skaidra 
un viegli saprotama informācija par viņu 
transportlīdzekļu saderību ar dažādajām 
degvielām Savienības transportlīdzekļu 
degvielu tirgū, neskarot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīvu 2009/30/EK, ar ko 
groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz 
benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas 
specifikācijām un ievieš mehānismu 
autotransporta līdzekļos lietojamās 
degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu 
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emisijas kontrolei un samazināšanai, groza 
Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā 
uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto 
iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ 
Direktīvu 93/12/EEK.

emisijas kontrolei un samazināšanai, groza 
Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā 
uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto 
iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ 
Direktīvu 93/12/EEK. Jo īpaši būtu 
jāapsver iespēja ES mērogā standartizēt 
krāsas, ko izmanto uzpildes iekārtu 
šļūteņu un pistoļu marķēšanai degvielas 
uzpildes stacijās.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
noteikumu pielāgošanu tirgus un 
tehnoloģiskajai attīstībai, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu pieņemt aktus par alternatīvo 
degvielu portfeli, infrastruktūras 
parametriem un pienācīgu pārklājumu, kā 
arī degvielu standartiem. Ir jo sevišķi
būtiski, lai Komisija sagatavošanās darba 
laikā veiktu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī.

(25) Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
noteikumu pielāgošanu tirgus un 
tehnoloģiskajai attīstībai, Komisijai līdz 
2018. gada 31. decembrim jāiesniedz 
pārskats par šīs direktīvas īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz alternatīvo degvielu 
portfeli, infrastruktūras parametriem un 
pienācīgu pārklājumu, kā arī degvielu 
standartiem. Šajā sakarībā ir īpaši būtiski, 
lai Komisija rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu šīs direktīvas (25) Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
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noteikumu pielāgošanu tirgus un 
tehnoloģiskajai attīstībai, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
pieņemt aktus par alternatīvo degvielu 
portfeli, infrastruktūras parametriem un 
pienācīgu pārklājumu, kā arī degvielu 
standartiem. Ir jo sevišķi būtiski, lai 
Komisija sagatavošanās darba laikā veiktu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī.

noteikumu pielāgošanu tirgus un 
tehnoloģiskajai attīstībai, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
pieņemt aktus par infrastruktūras 
parametriem un pienācīgu pārklājumu, kā 
arī degvielu standartiem. Ir jo sevišķi 
būtiski, lai Komisija sagatavošanās darba 
laikā veiktu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ar šo direktīvu izveido vienotu pasākumu 
sistēmu alternatīvo degvielu 
infrastruktūras ieviešanai Savienībā, lai 
novērstu transporta nozares atkarību no 
naftas, un nosaka prasību minimumu 
alternatīvo degvielu infrastruktūras 
attīstīšanai un kopējās tehniskās 
specifikācijas, tostarp attiecībā uz 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktiem 
un dabasgāzes (LNG un CNG) un ūdeņraža 
uzpildes punktiem.

Ar šo direktīvu jāpalīdz sasniegt divus 
mērķus, proti, novērst transporta nozares 
atkarību no naftas un līdz 2050. gadam par 
60 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju transporta nozarē. Ar to izveido 
vienotu pasākumu sistēmu alternatīvo 
degvielu infrastruktūras ieviešanai 
Savienībā un nosaka kopējās tehniskās 
specifikācijas alternatīvo degvielu 
infrastruktūras izveidei, tostarp attiecībā 
uz elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktiem un dabasgāzes (LNG un CNG) 
un ūdeņraža uzpildes punktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Silvia-Adriana Ţicău
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „alternatīvās degvielas” ir degvielas, ar 
kurām transportlīdzekļu energoapgādē 
aizstāj fosilos naftas enerģijas avotus un 
kurām ir potenciāls sekmēt dekarbonizāciju 
šajā jomā. Šīs degvielas ietver:

(1) „alternatīvās degvielas” ir degvielas, ar 
kurām transportlīdzekļu energoapgādē 
aizstāj fosilos naftas enerģijas avotus un 
kurām ir potenciāls sekmēt dekarbonizāciju 
šajā jomā. Šīs degvielas ietver, piemēram:

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „alternatīvās degvielas” ir degvielas, ar 
kurām transportlīdzekļu energoapgādē 
aizstāj fosilos naftas enerģijas avotus un 
kurām ir potenciāls sekmēt 
dekarbonizāciju šajā jomā. Šīs degvielas 
ietver:

(1) „alternatīvās degvielas” ir degvielas, ar 
kurām transportlīdzekļu energoapgādē 
aizstāj naftu un tās produktus. Šīs 
degvielas ietver:

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektroenerģiju, – elektroenerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2009/28/EK,
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Or. fr

Grozījums Nr. 48
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ūdeņradi, – ūdeņradi no atjaunojamiem 
energoresursiem, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2009/28/EK,

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– biodegvielas atbilstoši definīcijai, kas 
sniegta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2009/28/EK,

– uzlabotās biodegvielas, ko ražo no 
atkritumiem un atlikumiem, kā noteikts
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
[XXXX/XX/EK], ar kuru groza Direktīvu 
98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un 
dīzeļdegvielu kvalitāti un Direktīvu 
2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Eija-Riitta Korhola
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sintētiskās degvielas, – sintētiskā parafīna degvielas,

Or. en

Grozījums Nr. 51
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sintētiskās degvielas, – sintētiskās degvielas, piemēram, 
dimetilēteri,

Or. de

Pamatojums

DME (dimetilēteris) ir jau šobrīd tirgū pieejama degviela, un uz to būtu skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 52
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dabasgāzi, tostarp biometānu, gāzveida 
agregātstāvoklī (saspiestā dabasgāze —
CNG) un šķidrā agregātstāvoklī 
(sašķidrinātā dabasgāze — LNG) un

– parasto dabasgāzi, tostarp biometānu, 
gāzveida agregātstāvoklī (saspiestā 
dabasgāze — CNG) un šķidrā 
agregātstāvoklī (sašķidrinātā dabasgāze —
LNG) un

Or. fr
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Grozījums Nr. 53
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 5.a 
ievilkums (jauns)
– dimetilēteri (DME)

Or. en

Pamatojums

Dimetilēteris (DME) būtu jānosauc kā piemērs, ja priekšlikumā tiek minētas sintētiskās 
degvielas, jo DME varētu kļūt par svarīgu alternatīvu degvielu lielas kravnesības 
komerciāliem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 54
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sašķidrināto naftas gāzi (LPG); – dimetilēteri (DME) un
sašķidrināto naftas gāzi (LPG);

Or. en

Grozījums Nr. 55
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sašķidrināto naftas gāzi (LPG); (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. fr

Grozījums Nr. 56
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „uzlādes punkts” ir lēnas uzlādes 
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa 
akumulatora fiziskai apmaiņai;

(2) „uzlādes punkts” ir īpaša stāvvieta ar 
aprīkojumu, lai vienā reizē uzlādētu vienu 
transportlīdzekli (proti, veiktu parastu 
uzlādi un/vai ātru uzlādi un/vai bezvadu 
uzlādi);

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši direktīvas priekšlikuma būtībai uzlādes punkts ir īpaša stāvvieta ar aprīkojumu 
parastai vai ātrai uzlādei, nevis kontaktligzdu vai savienojumu skaits. Turklāt šī direktīva 
nedrīkstētu kavēt to citu uzlādes tehnoloģiju attīstību un ieviešanu, attiecībā uz kurām pašlaik 
notiek starptautiskā standartizācija, piemēram, bezvadu uzlādi.

Grozījums Nr. 57
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „uzlādes punkts” ir lēnas uzlādes
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa
akumulatora fiziskai apmaiņai;

(2) „uzlādes punkts” ir īpaša stāvvieta ar 
aprīkojumu, lai vienā reizē uzlādētu vienu 
transportlīdzekli (proti, veiktu lēnu uzlādi, 
ātru uzlādi, akumulatora fizisku apmaiņu
un/vai bezvadu uzlādi);

Or. en

Grozījums Nr. 58
Alajos Mészáros
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „uzlādes punkts” ir lēnas uzlādes 
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa 
akumulatora fiziskai apmaiņai;

(2) „uzlādes punkts” ir īpaša stāvvieta ar 
aprīkojumu, lai vienā reizē uzlādētu vienu 
transportlīdzekli vai veiktu
elektrotransportlīdzekļa akumulatora 
fizisku apmaiņu (proti, veiktu parastu 
uzlādi un/vai ātru uzlādi un/vai bezvadu 
uzlādi);

Or. en

Grozījums Nr. 59
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „uzlādes punkts” ir lēnas uzlādes 
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa 
akumulatora fiziskai apmaiņai;

(2) „uzlādes punkts” ir lēnas uzlādes 
punkts, ātras uzlādes punkts, bezvadu 
uzlādes punkts vai aprīkojums 
elektrotransportlīdzekļa akumulatora 
fiziskai apmaiņai;

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva nedrīkst kavēt citu uzlādes tehnoloģiju, piemēram, bezvadu uzlādes, attīstību un 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 60
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „uzlādes punkts” ir lēnas uzlādes 
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa 
akumulatora fiziskai apmaiņai;

(2) „uzlādes punkts” ir standarta uzlādes 
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa 
akumulatora fiziskai apmaiņai;

Or. de

Pamatojums

Arī standarta uzlādes ātrums nākotnē var palielināties. Tāpēc šo uzlādes veidu nedrīkstētu 
diskriminēt.

Grozījums Nr. 61
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „uzlādes punkts” ir lēnas uzlādes 
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa 
akumulatora fiziskai apmaiņai;

(2) „uzlādes punkts” ir parastas uzlādes 
punkts vai ātras uzlādes punkts, vai 
aprīkojums elektrotransportlīdzekļa 
akumulatora fiziskai apmaiņai;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „lēnas uzlādes punkts” ir uzlādes 
punkts, ar kuru var tieši nodrošināt 
elektroenerģiju elektrotransportlīdzeklim 
un kura jauda nepārsniedz 22 kW;

(3) „parastas uzlādes punkts” ir uzlādes 
punkts, ar kuru var tieši nodrošināt 
elektroenerģiju elektrotransportlīdzeklim 
un kura jauda nepārsniedz 22 kW;

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „lēnas uzlādes punkts” ir uzlādes 
punkts, ar kuru var tieši nodrošināt 
elektroenerģiju elektrotransportlīdzeklim 
un kura jauda nepārsniedz 22 kW;

(3) „parastas uzlādes punkts” ir uzlādes 
punkts, ar kuru var tieši nodrošināt 
elektroenerģiju elektrotransportlīdzeklim 
un kura jauda nepārsniedz 3,7 kW;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „ātras uzlādes punkts” ir uzlādes 
punkts, ar kuru var tieši nodrošināt 
elektroenerģiju elektrotransportlīdzeklim 
un kura jauda pārsniedz 22 kW;

(4) „ātras uzlādes punkts| ir uzlādes punkts, 
ar kuru var tieši nodrošināt elektroenerģiju 
elektrotransportlīdzeklim un kura jauda 
pārsniedz 3,7 kW;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „publiski pieejams uzlādes vai uzpildes 
punkts” ir uzlādes vai uzpildes punkts, 
kuram vienlīdzīgi var piekļūt visi lietotāji;

(5) publiski pieejams uzlādes vai uzpildes 
punkts ir uzlādes vai uzpildes punkts, kas 
lietotājiem nodrošina nediskriminējošu un 
ES mērogā savstarpēji izmantojamu 
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piekļuvi, turklāt ar maksājumu sistēmu, 
kas ir plaši izplatīta;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „publiski pieejams uzlādes vai uzpildes 
punkts” ir uzlādes vai uzpildes punkts, 
kuram vienlīdzīgi var piekļūt visi lietotāji;

(5) „publiski pieejams uzlādes vai uzpildes 
punkts” ir uzlādes vai uzpildes punkts, 
kuram vienlīdzīgi var piekļūt visi lietotāji, 
un kurš ir aprīkots ar iekārtām, kas ir 
savstarpēji izmantojamas visā ES;

Or. de

Pamatojums

Transportlīdzekļu pārrobežu mobilitāte būs iespējama tikai tad, ja aprīkojums būs savstarpēji 
izmantojams visā ES.

Grozījums Nr. 67
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „publiski pieejams uzlādes vai uzpildes 
punkts” ir uzlādes vai uzpildes punkts, 
kuram vienlīdzīgi var piekļūt visi lietotāji;

(5) „publiski pieejams uzlādes vai uzpildes 
punkts” ir uzlādes vai uzpildes punkts, kas 
lietotājiem nodrošina nediskriminējošu, 
vienkāršu, neierobežotu un ES mērogā 
savstarpēji izmantojamu piekļuvi, turklāt 
ar maksājumu sistēmu, kas ir plaši 
izplatīta;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „elektrotransportlīdzeklis” ir 
transportlīdzeklis nozīmē, kas noteikta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido 
sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un 
to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanai, ar maksimālo projektēto 
ātrumu, kas pārsniedz 25 km/h, ar vienu 
vai vairākiem vilces elektrodzinējiem, kas 
nav pastāvīgi pieslēgti tīklam, kā arī 
augstsprieguma elementiem un sistēmām, 
kas galvaniski savienotas ar elektriskā 
spēka piedziņas bloka augstsprieguma 
kopni;

6) „elektrotransportlīdzeklis” ir 
transportlīdzeklis ar vienu vai vairākiem 
vilces elektrodzinējiem. Saskaņā ar šo 
direktīvu elektrotransportlīdzekļi ir tie, ko 
izmanto sabiedriskajam transportam 
(koplietojuma automobiļi, taksometri, 
mikroautobusi, autobusi, tramvaji, 
vilcieni u. c.), kā arī elektriskie velosipēdi, 
motorolleri un motocikli;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 70
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus pieprasījuma atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– alternatīvo degvielu ieviešanas 
mērķrādītājus;

– mērķrādītājus attiecībā uz enerģijas 
patēriņa vispārēju samazināšanu 
transporta nozarē, jo īpaši naftas un tās 
produktu patēriņa samazināšanu, pilsētu 
sastrēgumu samazināšanu un elektrificēta 
sabiedriskā transporta pakalpojumu un 
alternatīvu degvielu ieviešanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 9. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novērtējumu par LNG uzpildes punktu 
nepieciešamību ostās, kas ir ārpus TEN-T 
pamattīkla un ir svarīgas kuģiem, kuri 
neveic pārvadājumus, jo sevišķi zvejas 
kuģiem;

– novērtējumu par LNG uzpildes punktu 
nepieciešamību ostās, kas ir ārpus TEN-T 
pamattīkla;



AM\1002401LV.doc 33/64 PE516.901v03-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 73
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 8. pantu, lai 
mainītu 1. punktā paredzēto elementu 
sarakstu un I pielikumā noteikto 
informāciju.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 74
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālais 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes
punktu — vismaz tāds skaits punktu, kāds 
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

1. Dalībvalstis valsts politiskajā 
regulējumā iekļauj tādu skaitu
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu, 
kāds norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā,
uzskatot to par mērķi, kas tām jāsasniedz
līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts



PE516.901v03-00 34/64 AM\1002401LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālais 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes
punktu — vismaz tāds skaits punktu, kāds 
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

1. Reizi divos gados dalībvalstis nosaka, 
minimālo skaitu elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu, kas jāizveido ne vēlāk kā 
līdz 2020. gada 31. decembrim, un šo 
skaitu aprēķina, pamatojoties uz jau esošo 
elektrotransportlīdzekļu autoparku un 
paredzamo tā izaugsmi nākamajos gados, 
lai galarezultātā izveidotu tādu skaitu 
punktu, kāds norādīts II pielikumā 
sniegtajā tabulā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālais 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktu — vismaz tāds skaits punktu, kāds 
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālais 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktu — vismaz tāds skaits punktu, kāds 
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim. Komisija pārrauga gada 
laikā ES reģistrēto 
elektrotransportlīdzekļu skaitu un līdz 
2017. gada 1. janvārim pārskata 
nepieciešamo elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu skaitu.

Or. de

Pamatojums

Ir jāpārrauga gada laikā ES reģistrēto elektrotransportlīdzekļu skaits un jāpārskata 
nepieciešamo elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu skaits, lai nodrošinātu pareizu 
līdzsvaru starp elektrotransportlīdzekļiem un to infrastruktūru. 
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Grozījums Nr. 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālais 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktu — vismaz tāds skaits punktu, kāds 
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

1. Dalībvalstis cenšas, lai ne vēlāk kā līdz 
2020. gada 31. decembrim ir izveidots tāds 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktu, tostarp publiski pieejamu uzlādes 
punktu, kas atbilstu aptuvenajam punktu 
skaitam,, kāds norādīts II pielikumā 
sniegtajā tabulā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka minimālais 
skaits elektrotransportlīdzekļu uzlādes
punktu — vismaz tāds skaits punktu, kāds 
norādīts II pielikumā sniegtajā tabulā, —
tiek izveidots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

1. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
minimālais skaits elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu tiek izveidots ne vēlāk kā 
līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 10 % uzlādes punktu ir publiski 
pieejami.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 80
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 10 % uzlādes punktu ir publiski 
pieejami.

2. Vidēji 10 % uzlādes punktu, jo īpaši 
pilsētu teritorijās, kurās ir vairāk nekā 
100 000 iedzīvotāju, ir publiski pieejami.
Precīzu skaitu nosaka, ņemot vērā 
nepieciešamību pēc publiski pieejamas 
uzlādes infrastruktūras šajā teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Var būt daudzi alternatīvu degvielas veidu lietotāji, jo īpaši pilsētu teritorijās.  Lai 
nodrošinātu atbilstīgu lietošanas līmeni, nosakot precīzu skaitu uzlādes punktu, būtu jāņem 
vērā nepieciešamība pēc publiski pieejamas uzlādes infrastruktūras. 

Grozījums Nr. 81
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 10 % uzlādes punktu ir publiski 
pieejami.

2. Vismaz 90 % uzlādes punktu ir publiski 
pieejami.

Or. ro
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Grozījums Nr. 82
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu 
bezvadu uzlādes punktu atbilstību 
III pielikuma 1.3. apakšpunktā 
noteiktajām tehniskajām specifikācijām 
nodrošina ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva nedrīkst kavēt jaunu uzlādes tehnoloģiju, piemēram, bezvadu uzlādes, attīstību un 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 83
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu lēnas 
uzlādes punktu atbilstību III pielikuma 
1.1. apakšpunktā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām nodrošina ne vēlāk kā līdz 
2015. gada 31. decembrim.

Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu lēnas 
uzlādes punktu atbilstību III pielikuma 
1.1. apakšpunktā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām nodrošina ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 31. decembrim. 

Or. de

Grozījums Nr. 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu 
lēnas uzlādes punktu atbilstību 
III pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktajām 
tehniskajām specifikācijām nodrošina ne 
vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu 
pamatuzlādes punktu atbilstību 
III pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktajām 
tehniskajām specifikācijām nodrošina ne 
vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu lēnas 
uzlādes punktu atbilstību III pielikuma 
1.1. apakšpunktā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām nodrošina ne vēlāk kā līdz 
2015. gada 31. decembrim.

Elektrotransportlīdzekļiem paredzētu lēnas 
uzlādes punktu atbilstību III pielikuma 
1.1. apakšpunktā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām nodrošina ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā jau plānotos ieguldījumus un pašreizējo elektrotransportlīdzekļu autoparku, ir 
svarīgi dot ražotājiem pietiekami daudz laika, lai pielāgotos vispārējiem tehniskajiem 
standartiem, kas paredzēti gan lēnas, gan ātras uzlādes punktiem.

Grozījums Nr. 86
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai samazinātu dažādo uzlādes veidu 
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sarežģītību, šie punkti ir jāaprīko ar 
apvienotām līdzstrāvas/maiņstrāvas 
kontaktligzdām.

Or. de

Pamatojums

Elektrotransportlīdzekļiem paredzētā kombinētā uzlādes sistēma ļauj veikt gan standarta, gan 
ātro uzlādi, izmantojot transportlīdzekļa kontaktdakšu un samazinot uzlādes procesa 
sarežģītību.

Grozījums Nr. 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis nodrošina, ka lēnas un ātras 
uzlādes punktu aprīkojums, kas noteikts 
III pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā, ir 
pieejams ar taisnīgiem, samērīgiem un 
vienlīdzīgiem nosacījumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka pamatuzlādes
un ātras uzlādes punktu aprīkojums, kas 
noteikts III pielikuma 1.1. un 
1.2. apakšpunktā, ir pieejams ar taisnīgiem, 
samērīgiem un vienlīdzīgiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Visus publiski pieejamos 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus 
aprīko ar viedo mēraparātu sistēmām 
[intelektiskajām uzskaites sistēmām], kas 
definētas Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 
28. punktā, un nodrošina to atbilstību
minētās direktīvas 9. panta 2. punkta 

6. Uzlādes vajadzībām visos publiski 
pieejamos elektrotransportlīdzekļu uzlādes
punktos tiek uzstādītas pārredzamas viedo 
mēraparātu sistēmas, kas definētas 
Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 28. punktā, 
un atbilst minētās direktīvas 9. panta 
2. punkta prasībām.
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prasībām.

Or. de

Pamatojums

Lai varētu ieviest jauninājumus un nodrošinātu patērētājiem maksimālas ērtības, publiski 
pieejamos elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktos ir jāuzstāda pārredzamas viedo 
mēraparātu sistēmas. 

Grozījums Nr. 89
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Visus publiski pieejamos 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus 
aprīko ar viedo mēraparātu sistēmām 
[intelektiskajām uzskaites sistēmām], kas 
definētas Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 
28. punktā, un nodrošina to atbilstību 
minētās direktīvas 9. panta 2. punkta 
prasībām.

6. Visus publiski pieejamos 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus, 
vai nu katru atsevišķi, vai arī kopumā,
aprīko ar viedo mēraparātu sistēmām 
[intelektiskajām uzskaites sistēmām], kas 
definētas Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 
28. punktā, un nodrošina to atbilstību 
minētās direktīvas 9. panta 2. punkta 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktīvas 2009/72/EK I pielikuma 
1. punkta h) apakšpunktu un I pielikuma 
2. punkta pēdējo daļu piemēro 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu 
patēriņa datiem un uzskaites sistēmām.

7. Direktīvas 2009/72/EK I pielikuma 
1. punkta h) apakšpunktu un I pielikuma
2. punkta pēdējo daļu piemēro 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu 
patēriņa datiem un uzskaites sistēmām 
patērētājam piederošās privātās telpās.
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Or. en

Pamatojums

Publiskiem uzlādes punktiem var arī nebūt vajadzīgi detalizēti noteikumi par rēķinu apmaksu, 
ja šos punktus patērētājiem piedāvā kā pakalpojuma sastāvdaļu.

Grozījums Nr. 91
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis neaizliedz 
elektrotransportlīdzekļu lietotājiem 
iegādāties elektroenerģiju ne no viena 
elektroenerģijas piegādātāja neatkarīgi no
tā, kurā dalībvalstī šis piegādātājs ir 
reģistrēts. Dalībvalstis nodrošina, ka 
patērētājiem ir tiesības uz līguma pamata 
iegādāties elektroenerģiju vienlaikus no 
dažādiem piegādātājiem, lai būtu 
iespējams noslēgt atsevišķu līgumu par 
elektroenerģijas nodrošināšanu 
elektrotransportlīdzeklim.

8. Dalībvalstis neaizliedz 
elektrotransportlīdzekļu lietotājiem 
iegādāties elektroenerģiju ne no viena 
elektroenerģijas piegādātāja neatkarīgi no 
tā, kurā dalībvalstī šis piegādātājs ir 
reģistrēts.

Or. ro

Grozījums Nr. 92
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis neaizliedz 
elektrotransportlīdzekļu lietotājiem 
iegādāties elektroenerģiju ne no viena 
elektroenerģijas piegādātāja neatkarīgi no 
tā, kurā dalībvalstī šis piegādātājs ir 
reģistrēts. Dalībvalstis nodrošina, ka 
patērētājiem ir tiesības uz līguma pamata 

8. Dalībvalstis neaizliedz 
elektrotransportlīdzekļu lietotājiem 
iegādāties elektroenerģiju ne no viena 
elektroenerģijas piegādātāja neatkarīgi no 
tā, kurā dalībvalstī šis piegādātājs ir 
reģistrēts. Dalībvalstis nodrošina, ka 
patērētājiem ir tiesības uz līguma pamata 
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iegādāties elektroenerģiju vienlaikus no 
dažādiem piegādātājiem, lai būtu iespējams 
noslēgt atsevišķu līgumu par 
elektroenerģijas nodrošināšanu 
elektrotransportlīdzeklim.

iegādāties elektroenerģiju vienlaikus no 
dažādiem piegādātājiem, lai būtu iespējams 
noslēgt atsevišķu līgumu par 
elektroenerģijas nodrošināšanu 
elektrotransportlīdzeklim. Dalībvalstis 
nodrošina, ka iepriekšminēto noteikumu 
rezultātā netiek noteikta atsevišķa 
pieslēguma maksa vai ir nepieciešams 
atsevišķs elektrības pieslēgums.

Or. en

Pamatojums

Lai stimulētu jaunu elektrotransportlīdzekļu tirgu un atbalstītu neatkarīgus pakalpojumu 
sniedzējus, ir svarīgi nodrošināt, ka nepastāv reglamentējoši šķēršļi, kas apgrūtina tieši 
elektrotransportlīdzekļiem paredzētu elektroapgādi.

Grozījums Nr. 93
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Dalībvalstis nodrošina, ka publiski 
pieejamajos uzlādes punktos noteiktā cena 
ir samērīga un neietver papildu maksu vai 
pārmērīgi augstu maksu par to, ka 
elektrotransportlīdzekli uzlādē lietotājs, 
kuram nav līgumattiecību ar uzlādes 
punkta operatoru.

10. Dalībvalstis nodrošina, ka publiski 
pieejamajos uzlādes punktos noteiktā cena 
ir pārredzama un samērīga. Ir skaidri 
jānorāda cenu samazinājumi 
elektrotransportlīdzekļu lietotājiem, 
kuriem ir līgumattiecības ar uzlādes 
punkta operatoru.

Or. de

Pamatojums

Lai patērētājiem nodrošinātu maksimālas ērtības, tiem domātajai informācijai ir jābūt skaidri 
redzamai.

Grozījums Nr. 94
Silvia-Adriana Ţicău
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Dalībvalstis nodrošina, ka publiski 
pieejamajos uzlādes punktos noteiktā cena 
ir samērīga un neietver papildu maksu vai 
pārmērīgi augstu maksu par to, ka 
elektrotransportlīdzekli uzlādē lietotājs, 
kuram nav līgumattiecību ar uzlādes 
punkta operatoru.

10. Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 
elektrotransportlīdzekļa lietotājiem
publiski pieejamajos uzlādes punktos 
noteiktā cena ir samērīga un neietver 
papildu maksu vai pārmērīgi augstu maksu.

Or. ro

Grozījums Nr. 95
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to 
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 300 km, 
lai ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne 
vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī būtu
iespējama visā valsts teritorijā.

1. Dalībvalstis, kuras atbilstīgi 3. panta 
noteikumiem valsts politiskajā regulējumā 
izvēlas iespēju uzstādīt ūdeņraža uzpildes
punktus, nodrošina, ka to teritorijās ir 
pieejams pietiekams skaits publiski 
pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums vēlams nepārsniegtu 
300 km, nolūkā veicināt to, lai ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustība ne vēlāk kā 
2020. gada 31. decembrī ir iespējama visā 
valsts teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to 
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 300 km, 
lai ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne 
vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī būtu 
iespējama visā valsts teritorijā.

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir 
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to 
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 300 km, 
lai ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne 
vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī būtu 
iespējama visā valsts teritorijā ar 
nosacījumu, ka šo uzpildes punktu 
darbība ir ekonomiski izdevīga.

Or. de

Grozījums Nr. 97
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir 
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to 
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 300 km, 
lai ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne 
vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī būtu 
iespējama visā valsts teritorijā.

1. Dalībvalstis, kuru teritorijā šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienā jau ir ūdeņraža 
uzpildes punkti, cenšas nodrošināt, ka to 
teritorijā ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, lai 
ūdeņraža transportlīdzekļu, jo īpaši 
autoparkos izmantoto transportlīdzekļu,
kustība ne vēlāk kā 2020. gada 
31. decembrī būtu iespējama visā valsts 
teritorijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir 
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, lai 
ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne vēlāk 
kā 2020. gada 31. decembrī būtu 
iespējama visā valsts teritorijā.

1. Dalībvalstis, kuru teritorijā šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienā jau ir ūdeņraža 
uzpildes punkti, cenšas nodrošināt, ka, jo 
īpaši pilsētu teritorijās, ir pieejams 
pietiekams skaits publiski pieejamu 
uzpildes punktu, lai pietiekama ūdeņraža 
transportlīdzekļu kustība būtu iespējama
ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī.

Or. de

Pamatojums

Alternatīvo degvielas veidu izmantošanai ir ievērojams  potenciāls, jo īpaši pilsētu teritorijās. 

Grozījums Nr. 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir 
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 
300 km, lai ūdeņraža transportlīdzekļu 
kustība ne vēlāk kā 2020. gada 
31. decembrī būtu iespējama visā valsts 
teritorijā.

1. Dalībvalstis, kuru teritorijā šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienā jau ir ūdeņraža 
uzpildes punkti, cenšas nodrošināt, ka to
teritorijā ir pieejams nepieciešamais skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, lai 
ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne vēlāk 
kā 2020. gada 31. decembrī būtu iespējama 
visā valsts teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir 
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to 
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 300 km, 
lai ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne 
vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī būtu 
iespējama visā valsts teritorijā.

1. Dalībvalstis, kuru teritorijās šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienā jau ir 
ūdeņraža uzpildes punkti, nodrošina, ka to 
teritorijās ir pieejams pietiekams skaits 
publiski pieejamu uzpildes punktu, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 300 km, 
lai ūdeņraža transportlīdzekļu kustība ne 
vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī būtu 
iespējama tās kontinentālajā teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuru teritorijā ir arī salas, var rasties grūtības ar prasību attiecībā uz attālumu 
īstenošanu, un tā var būt pārmērīga; tādēļ būtu jānorāda, ka tā attiecas uz kontinentālajām 
teritorijām.

Grozījums Nr. 101
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis sadarbojas, lai 
nodrošinātu, ka autobusi un lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļi, 
kurus darbina ar ūdeņradi, GNL vai 
uzlabotām biodegvielām, var pārvietoties 
pa visiem TEN-T pamattīkla ceļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
publiski pieejami ūdeņraža, GNL un 
uzlabotu biodegvielu uzpildes punkti ir 
pieejami jūras un iekšzemes ūdensceļu 
transportlīdzekļiem. 

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Sašķidrinātās gāzes nodrošinājums 

transportam
1. Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim nodrošina, ka ir pieejams 
pietiekams skaits publiski pieejamu 
uzpildes punktu, kuru savstarpējais 
attālums nepārsniedz 150 km, lai LPG 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt 
visā valsts teritorijā. Valstīs, kurās LPG 
jau tiek plaši izmantota, jāpieliek centieni, 
lai nodrošinātu tās pieejamību visās 
automaģistrāļu uzpildes stacijās.

Or. de

Grozījums Nr. 104
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka publiski 
pieejami LNG uzpildes punkti jūras un 
iekšzemes ūdensceļu transportlīdzekļiem 
visās Eiropas transporta (TEN-T) 
pamattīkla jūras ostās ir pieejami ne vēlāk 
kā 2020. gada 31. decembrī.

1. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
publiski pieejami LNG, ūdeņraža un 
uzlabotas biodegvielas uzpildes punkti ir 
pieejami jūras un iekšzemes ūdensceļu 
transportlīdzekļiem visās Eiropas 
transporta (TEN-T) pamattīkla jūras un 
iekšzemes ūdensceļu ostās.

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka publiski 
pieejami LNG uzpildes punkti iekšzemes 
ūdensceļu transportlīdzekļiem visās TEN-
T pamattīkla iekšzemes ūdensceļu ostās ir 
pieejami ne vēlāk kā 2025. gada 
31. decembrī.

svītrots 

Or. fr

Pamatojums

Ieteikumi attiecībā uz uzpildes punktiem iekšzemes ūdensceļu ostās tagad ir iekļauti šā panta 
1. punktā. 

Grozījums Nr. 106
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu, 
ka lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļi, kurus darbina ar LNG, 
var veikt kustību pa visiem TEN-T 
pamattīkla ceļiem. Tādēļ publiski 
pieejamus LNG uzpildes punktus, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 
400 km, izveido ne vēlāk kā līdz 
2020. gada 31. decembrim.

3. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu, 
ka lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļi, kurus darbina ar LNG, 
ūdeņradi vai uzlabotu biodegvielu, var 
veikt kustību pa visiem TEN-T pamattīkla 
ceļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu, 
ka lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļi, kurus darbina ar LNG, 
var veikt kustību pa visiem TEN-T
pamattīkla ceļiem. Tādēļ publiski 
pieejamus LNG uzpildes punktus, kuru 
savstarpējais attālums nepārsniedz 400 km, 
izveido ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim.

3. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu, 
ka lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļi, kurus darbina ar LNG, 
var veikt kustību pa visiem pamattīkla 
ceļiem. Tādēļ publiski pieejamus LNG 
uzpildes punktus, kuru savstarpējais 
attālums nepārsniedz 400 km, izveido ne 
vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu jūras un iekšzemes ūdensceļu 4. Visu jūras un iekšzemes ūdensceļu 
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transportlīdzekļiem paredzētu LNG 
uzpildes punktu atbilstību III pielikuma 
3.1. apakšpunktā noteiktajām tehniskajām 
specifikācijām nodrošina ne vēlāk kā līdz 
2015. gada 31. decembrim.

transportlīdzekļiem paredzētu LNG 
uzpildes punktu, kā arī nepieciešamo 
saistīto iekārtu (piemēram, glabāšanas 
tvertņu, pontonu, utt.) atbilstību 
III pielikuma 3.1. apakšpunktā noteiktajām 
tehniskajām specifikācijām nodrošina ne 
vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim nodrošina, ka ir pieejams 
pietiekams skaits publiski pieejamu 
uzpildes punktu, kuru savstarpējais 
attālums nepārsniedz 150 km, lai CNG 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt visā 
Savienībā.

6. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka ne 
vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim ir 
pieejams pietiekams skaits publiski 
pieejamu uzpildes punktu, lai varētu notikt
CNG transportlīdzekļu kustība.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim nodrošina, ka ir pieejams 
pietiekams skaits publiski pieejamu 
uzpildes punktu, kuru savstarpējais 
attālums nepārsniedz 150 km, lai CNG 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt visā 
Savienībā.

6. Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim nodrošina, ka ir pieejams 
pietiekams skaits publiski pieejamu 
uzpildes punktu, kuru savstarpējais 
attālums nepārsniedz 150 km, lai CNG 
transportlīdzekļu kustība varētu notikt visā 
Savienībā, ar nosacījumu, ka šo uzpildes 
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punktu darbība ir ekonomiski izdevīga.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvu 2009/30/EK, 
dalībvalstis nodrošina, ka aktuāla, skaidra 
un vienkārši saprotama informācija par 
visu tirgū pieejamo degvielu un 
transportlīdzekļu saderību ir pieejama:

1. Neskarot Direktīvu 2009/30/EK, 
dalībvalstis nodrošina, ka aktuāla, skaidra 
un vienkārši saprotama informācija par 
visu tirgū pieejamo degvielu un 
transportlīdzekļu specifikācijām un 
saderību ir pieejama:

Or. de

Pamatojums

Ir nepieciešama skaidri saprotama informācija par alternatīvajiem degvielas veidiem, lai 
palīdzētu patērētājiem pieņemt lēmumu un veicinātu elektrotransportlīdzekļu popularitāti.

Grozījums Nr. 112
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uz transportlīdzekļa. Šī prasība attiecas 
uz visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, 
ko dalībvalstu teritorijā pārdod no [šīs
direktīvas transponēšanas datums], un 
visiem pārējiem transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti dalībvalstu teritorijā, no pirmās 
transportlīdzekļa tehniskās apskates reizes 
pēc [šīs direktīvas transponēšanas datums].

(c) uz transportlīdzekļa. Šī prasība attiecas 
uz visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, 
ko dalībvalstu teritorijā pārdod no [divi 
gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas
datuma], un visiem pārējiem 
transportlīdzekļiem, kas reģistrēti 
dalībvalstu teritorijā, no pirmās 
transportlīdzekļa tehniskās apskates reizes 
pēc [divi gadi pēc šīs direktīvas 
transponēšanas datuma].



PE516.901v03-00 52/64 AM\1002401LV.doc

LV

Or. de

Grozījums Nr. 113
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uz transportlīdzekļa. Šī prasība attiecas 
uz visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, 
ko dalībvalstu teritorijā pārdod no [šīs 
direktīvas transponēšanas datums], un 
visiem pārējiem transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti dalībvalstu teritorijā, no pirmās
transportlīdzekļa tehniskās apskates reizes 
pēc [šīs direktīvas transponēšanas datums].

(c) uz transportlīdzekļa. Šī prasība attiecas 
uz visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, 
ko dalībvalstu teritorijā pārdod no [šīs 
direktīvas transponēšanas datums], un 
visiem pārējiem transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti dalībvalstu teritorijā, no nākamās
transportlīdzekļa tehniskās apskates reizes 
pēc [šīs direktīvas transponēšanas datums].

Or. de

Grozījums Nr. 114
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc šīs direktīvas transponēšanas un 
neskarot atbilstīgos ES tiesību aktus, 
Komisija iesniedz priekšlikumu, kurā ir 
paredzēta prasība visiem degvielas 
piegādātājiem standartizēt to šļūteņu un 
uzgaļu krāsu, kurus visās ES uzpildes 
stacijās izmanto degvielas uzpildīšanai.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot visā ES teritorijā vienotas krāsas degvielas uzpildīšanai, tiks uzlabota patērētāju 
apzināšanās un izpratne par dažādajiem pieejamajiem degvielas veidiem.
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Grozījums Nr. 115
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar ko nosaka, precīzi kurā vietā uz 
transportlīdzekļa jānorāda informācija 
par saderību un tās grafiskais attēlojums, 
lai nodrošinātu šādas informācijas 
sniegšanas saskaņotību visā Savienībā. Ja 
EN shēmas, kas ietver degvielu 
marķēšanas standartus, nav pieejamas vai 
nav piemērotas direktīvas mērķu 
sasniegšanai, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar ko nosaka degvielu 
marķēšanas parametrus attiecībā uz 
degvielām, kuras ir ieviestas Savienības 
tirgū un Komisijas vērtējumā veido vismaz 
1 % no kopējā pārdotā apjoma vairāk nekā 
vienā dalībvalstī.

4. Ja EN shēmas, kas ietver degvielu 
marķēšanas standartus, nav pieejamas vai 
nav piemērotas direktīvas mērķu 
sasniegšanai, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar ko nosaka degvielu 
marķēšanas parametrus attiecībā uz 
degvielām, kuras ir ieviestas Savienības 
tirgū un Komisijas vērtējumā veido vismaz 
1 % no kopējā pārdotā apjoma vairāk nekā 
vienā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 116
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

1. Komisijai netiek piešķirtas deleģējuma
pilnvaras.

Or. nl
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Grozījums Nr. 117
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt šīs direktīvas 3., 4., 5. 
un 6. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Pilnvaras pieņemt šīs regulas 3., 4., 5. un 
6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz piecu gadu laikposmu no
[OPOCE, lūdzu, ievietojiet šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģējumu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina uz tāda 
paša ilguma periodiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiesniedz 
iebildumus pret šo pagarinājumu ne vēlāk 
kā trīs mēnešus pirms katra perioda 
beigām no šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. ro

Grozījums Nr. 118
Laurence J.A.J. Stassen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt šīs direktīvas 3., 4., 5. 
un 6. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Komisijai netiek piešķirtas deleģējuma
pilnvaras.

Or. nl

Grozījums Nr. 119
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt šīs direktīvas 3., 4., 5. 
un 6. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Pilnvaras pieņemt šīs direktīvas 4., 5. un 
6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 120
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 3., 4., 5. un 6. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz attiecīgajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 4., 5. un 6. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz attiecīgajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. de

Grozījums Nr. 121
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3., 4., 5. un 6. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
4., 5. un 6. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
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pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par trim mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 122
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Regulējumu veido pasākumi alternatīvo 
degvielu infrastruktūras attīstīšanas 
atbalstam, piemēram, būvatļauju, stāvvietu 
atļauju, uzņēmumu ekoloģisko rādītāju 
sertifikātu, degvielas uzpildes staciju 
koncesiju piešķiršana.

Regulējumu veido pasākumi alternatīvo 
degvielu infrastruktūras attīstīšanas 
atbalstam, piemēram, būvatļauju, stāvvietu 
atļauju, uzņēmumu ekoloģisko rādītāju 
sertifikātu, degvielas uzpildes staciju 
koncesiju piešķiršana. Lai nodrošinātu, ka 
paredzamā alternatīvās degvielas 
piegādātāja pieprasījums tiek apstiprināts 
trīs mēnešu laikā no pieprasījuma 
iesniegšanas dienas, reglamentējošajos 
noteikumos ir jāiekļauj detalizēta 
informācija par piemērojamajām 
tehniskajām un administratīvajām 
procedūrām, personālu, metodēm un 
tiesību aktiem nolūkā novērst birokrātisku 
un tiesisku vilcināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos ietver vismaz šādus 
elementus:

Šajos pasākumos par vadlīniju tiek 
uzskatīti šādi elementi:

Or. de

Grozījums Nr. 124
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieviešanas un ražošanas atbalsta 
pasākumi

svītrots

Ikgadējais valsts budžets, kas piešķirts 
alternatīvo degvielu infrastruktūras 
ieviešanai, ar sadalījumu pa degvielām un 
transporta veidiem (autoceļu, dzelzceļa, 
ūdens un gaisa transports).
Ikgadējais valsts budžets, kas piešķirts 
alternatīvo degvielu tehnoloģiju ražotņu 
atbalstam, ar sadalījumu pa degvielām un 
transporta veidiem.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstu piešķirtais publiskais finansējums nevar būt atkarīgs no tā, kādā stāvoklī atrodas 
konkrētās valsts ekonomiskā sistēma.

Grozījums Nr. 125
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Valsts mērķrādītāji 2020. gadam – Valsts rādītāji, kurus būtu jācenšas 
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attiecībā uz alternatīvo degvielu ieviešanu 
dažādajiem transporta veidiem (autoceļu, 
dzelzceļa, ūdens un gaisa transports) un 
attiecīgās infrastruktūras izveidi.

sasniegt līdz 2020. gadam attiecībā uz 
alternatīvo degvielu ieviešanu dažādajiem 
transporta veidiem (autoceļu, dzelzceļa, 
ūdens un gaisa transports) un attiecīgās 
infrastruktūras izveidi.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Valsts mērķrādītāji 2020. gadam attiecībā 
uz alternatīvo degvielu ieviešanu 
dažādajiem transporta veidiem (autoceļu, 
dzelzceļa, ūdens un gaisa transports) un 
attiecīgās infrastruktūras izveidi.

– Valsts mērķrādītāji 2020. gadam attiecībā 
uz enerģijas patēriņa vispārēju 
samazināšanu transporta nozarē, jo īpaši 
naftas un tās produktu patēriņa 
samazināšanu, pilsētu sastrēgumu 
samazināšanu un elektrificēta sabiedriskā 
transporta pakalpojumu un alternatīvu
degvielu ieviešanu dažādajiem transporta 
veidiem (autoceļu, dzelzceļa, ūdens un 
gaisa transports) un attiecīgās 
infrastruktūras izveidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Valsts mērķrādītāji, kas noteikti pa 
gadiem, alternatīvo degvielu ieviešanai 
dažādajiem transporta veidiem un 
attiecīgās infrastruktūras izveidei, lai 
sasniegtu valsts mērķrādītājus 

svītrots
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2020. gadam.

Or. de

Grozījums Nr. 128
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – tabulas 1.  virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālais elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu skaits katrā dalībvalstī

Aptuvenais elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu skaits katrā dalībvalstī

Or. en

Grozījums Nr. 130
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – tabulas 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Minimālais elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu skaits katrā dalībvalstī

Aptuvenais minimālais 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu 
skaits katrā dalībvalstī

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – tabulas 3. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiski pieejamu uzlādes punktu skaits 
(tūkstošos)

Publiski pieejamu uzlādes punktu skaits 
(tūkstošos)

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



AM\1002401LV.doc 61/64 PE516.901v03-00

LV

122 1099
4 34

Or. ro

Grozījums Nr. 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
paredzēti lēnas elektrouzlādes punkti

1.1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
paredzēti pamatelektrouzlādes punkti

Or. en

Grozījums Nr. 133
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu sadarbspēju, lēnas 
uzlādes punktus elektrotransportlīdzekļu 
uzlādei ar maiņstrāvu aprīko ar 2. tipa
savienotājiem, kas aprakstīti standartā 
EN62196-2:2012.

Lai nodrošinātu sadarbspēju, pamatuzlādes
punktus elektrotransportlīdzekļu uzlādei ar 
maiņstrāvu aprīko ar 2. tipa
kontaktligzdām, kas aprakstīti standartā 
EN62196- 2:2012 un attiecīgajos 
atjauninājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Lai nodrošinātu sadarbspēju, lēnas Lai nodrošinātu sadarbspēju, pamatuzlādes
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uzlādes punktus elektrotransportlīdzekļu 
uzlādei ar maiņstrāvu aprīko ar 2. tipa 
savienotājiem, kas aprakstīti standartā 
EN62196-2:2012.

punktus elektrotransportlīdzekļu uzlādei ar 
maiņstrāvu aprīko ar 2. tipa savienotājiem, 
kas aprakstīti standartā EN62196-2:2012.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu sadarbspēju, lēnas 
uzlādes punktus elektrotransportlīdzekļu 
uzlādei ar maiņstrāvu aprīko ar primāro 
ierīci elektroenerģijas bezvadu pārvadei, 
kas aprakstīta IEC/TS 61980-3, kura 
jāpieņem līdz 2014. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva nedrīkst kavēt jaunu uzlādes tehnoloģiju, piemēram, bezvadu uzlādes, attīstību un 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 136
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
paredzēti ātras elektrouzlādes punkti

1.2. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 
kuru jauda ir lielāka par 22 kW, paredzēti 
ātras elektrouzlādes punkti

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu sadarbspēju, ātras uzlādes 
punktus elektrotransportlīdzekļu uzlādei ar 
maiņstrāvu aprīko ar 2. tipa savienotājiem, 
kas aprakstīti standartā EN62196-2:2012.

Lai nodrošinātu sadarbspēju, ātras uzlādes 
punktus transportlīdzekļu uzlādei ar 
maiņstrāvu aprīko ar pievienotiem 
kabeļiem, kuriem galā ir piestiprināts
2. tipa savienotājs, kas aprakstīts standartā 
EN62196-2:2012 un attiecīgajos 
atjauninājumos.”

Or. en

Grozījums Nr. 138
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu sadarbspēju, ātras uzlādes 
punktus elektrotransportlīdzekļu uzlādei ar 
līdzstrāvu aprīko ar Combo 2 tipa
savienotājiem, kas aprakstīti attiecīgajā EN 
standartā, kurš tiks pieņemts līdz 
2014. gadam.

Lai nodrošinātu sadarbspēju, ātras uzlādes 
punktus elektrotransportlīdzekļu uzlādei ar 
līdzstrāvu aprīko ar vairākstandartu 
savienotājiem, kas nodrošina gan 
CHAdeMO, gan Combo 2 tipa
savienojumu un kas aprakstīti attiecīgajā 
EN standartā, kurš tiks pieņemts līdz 
2014. gadam.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai turpmākie standarti ir tehnoloģiski neitrāli un savietojami ar jaunievedumiem 
tirgū, t.i., lai tie atbilstu ES ražotajiem un lietotajiem elektrotransportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 139
Alejo Vidal-Quadras
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Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Attiecībā uz LNG uzpildes punktiem, kas 
paredzēti ūdens transportlīdzekļiem, 
nodrošina atbilstību attiecīgajiem EN 
standartiem, kas tiks pieņemti līdz 
2014. gadam.

Attiecībā uz LNG uzpildes punktiem, kas 
paredzēti ūdens transportlīdzekļiem, 
nodrošina atbilstību attiecīgajiem EN 
standartiem, kas tiks pieņemti līdz 
2014. gadam saskaņā ar atbilstīgajiem 
SJO un ISO regulām un standartiem. 
Dalībvalstīm jāsaskaņo sava darbība, lai 
kopīgi atbalstītu šo SJO un ISO standartu 
izstrādāšanu iespējami īsā laikā.

Or. en


