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Poprawka 16
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
krajowymi oraz w oparciu o wiedzę 
fachową13 stwierdzono, że energia 
elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny 
oraz skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
są głównymi alternatywnymi paliwami 
wykazującymi potencjał w zakresie 
długoterminowego zastępowania ropy 
naftowej i obniżenia emisyjności.

(4) Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
krajowymi oraz w oparciu o wiedzę 
fachową13 stwierdzono, że energia 
elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny 
oraz skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
są głównymi alternatywnymi paliwami 
wykazującymi potencjał w zakresie 
zastępowania ropy naftowej. Obniżenie 
emisyjności sektora transportu wymaga 
jednakże zastosowania dodatkowych 
środków i strategii, wykraczających poza 
zwykłą promocję wyżej wymienionych 
paliw alternatywnych, a dotyczących 
ogólnego ograniczenia zużycia energii, 
ustalenia odpowiednich norm emisji CO2
pojazdów dla wszystkich rodzajów 
transportu, uzupełnionych wymaganiami 
w kwestii efektywności energetycznej, tak 
aby dostosować normy do wszystkich 
rodzajów napędów, rozwojem form 
transportu publicznego, zbiorowego lub 
zrównoważonego, a także pełnym 
zastosowaniem zasad „użytkownik płaci” 
oraz „zanieczyszczający płaci”.

Or. fr

Poprawka 17
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
krajowymi oraz w oparciu o wiedzę 
fachową13 stwierdzono, że energia 
elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny 
oraz skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
są głównymi alternatywnymi paliwami 
wykazującymi potencjał w zakresie 
długoterminowego zastępowania ropy 
naftowej i obniżenia emisyjności.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. de

Poprawka 18
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
krajowymi oraz w oparciu o wiedzę 
fachową13 stwierdzono, że energia 
elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny 
oraz skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
są głównymi alternatywnymi paliwami 
wykazującymi potencjał w zakresie 
długoterminowego zastępowania ropy 
naftowej i obniżenia emisyjności.

(4) Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
krajowymi oraz w oparciu o wiedzę 
fachową13 stwierdzono, że energia 
elektryczna, wodór, biopaliwa, paliwa 
parafinowe, gaz ziemny oraz skroplony 
gaz ropopochodny (LPG) są głównymi 
alternatywnymi paliwami wykazującymi 
potencjał w zakresie długoterminowego
zastępowania ropy naftowej i obniżenia 
emisyjności.

Or. en

Poprawka 19
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
krajowymi oraz w oparciu o wiedzę 
fachową13 stwierdzono, że energia 
elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny 
oraz skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
są głównymi alternatywnymi paliwami 
wykazującymi potencjał w zakresie 
długoterminowego zastępowania ropy 
naftowej i obniżenia emisyjności.

(4) Na podstawie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
krajowymi oraz w oparciu o wiedzę 
fachową13 stwierdzono, że energia 
elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny 
(możliwie gaz łupkowy) oraz skroplony gaz 
ropopochodny (LPG) są głównymi 
alternatywnymi paliwami wykazującymi 
potencjał w zakresie długoterminowego 
zastępowania ropy naftowej i obniżenia 
emisyjności.

Or. nl

Poprawka 20
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W sprawozdaniu grupy wysokiego 
szczebla CARS 21 z dnia 6 czerwca 
2012 r.14 stwierdza się, że brak 
ogólnounijnej, zharmonizowanej 
infrastruktury paliw alternatywnych 
stanowi przeszkodę we wprowadzaniu na 
rynek pojazdów napędzanych paliwami 
alternatywnymi i opóźnia związane z nimi 
korzyści środowiskowe. W komunikacie 
Komisji dotyczącym planu działania 
CARS 2020 na rzecz przemysłu 
motoryzacyjnego w Europie podjęto 
główne zalecenia zawarte w sprawozdaniu 
grupy wysokiego szczebla CARS 21 i 
przedstawiono oparty na nich plan 
działania15. Niniejsza dyrektywa w 
sprawie infrastruktury paliw 
alternatywnych jest jednym z kluczowych 
działań zapowiedzianych przez Komisję.

skreślony

Or. nl
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Poprawka 21
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy uniknąć rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego spowodowanego 
nieskoordynowanym wprowadzeniem 
paliw alternatywnych na rynek. 
Skoordynowane ramy polityki wszystkich 
państw członkowskich powinny zatem 
dawać długotrwałe poczucie 
bezpieczeństwa konieczne przy 
inwestycjach prywatnych i publicznych w 
technologie związane z pojazdami i 
paliwami oraz w rozbudowę 
infrastruktury. Tak więc wszystkie 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
ramy polityki krajowej, określając swoje 
cele ogólne i szczegółowe oraz działania 
wspierające związane z rozwojem rynku
paliw alternatywnych, w tym utworzenie
koniecznej infrastruktury. Państwa 
członkowskie powinny prowadzić z 
pozostałymi, graniczącymi z nimi 
państwami członkowskimi współpracę na 
szczeblu regionalnym lub 
makroregionalnym mającą formę 
konsultacji lub wspólnych ram polityki, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy wymagana 
jest transgraniczna ciągłość pokrycia 
infrastrukturą paliw alternatywnych lub 
budowa nowej infrastruktury w pobliżu 
granic państwowych. Po przeprowadzeniu 
okresowej oceny Komisja powinna 
zapewniać koordynację takich ram polityki 
krajowej oraz ich spójność na poziomie 
UE.

(6) Należy uniknąć rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego spowodowanego 
nieskoordynowanym wprowadzeniem 
paliw alternatywnych na rynek. 
Skoordynowane ramy polityki wszystkich 
państw członkowskich powinny wpisywać 
się w dążenie do osiągnięcia podwójnego 
celu polegającego na uniezależnieniu 
transportu od ropy naftowej oraz 
ograniczeniu o 60 % emisji gazów 
cieplarnianych związanych z transportem 
do 2050 r. Tak więc wszystkie państwa 
członkowskie powinny ustanowić ramy 
polityki krajowej, określając swoje cele w 
dziedzinie globalnego zmniejszenia 
zużycia energii, zwłaszcza ropy naftowej 
oraz jej pochodnych w sektorze 
transportu, wdrażania systemu 
zelektryfikowanego transportu 
publicznego oraz stosowania paliw 
alternatywnych, w tym utworzenia
koniecznej infrastruktury. Państwa 
członkowskie powinny prowadzić z 
pozostałymi, graniczącymi z nimi 
państwami członkowskimi współpracę na 
szczeblu regionalnym lub 
makroregionalnym mającą formę 
konsultacji lub wspólnych ram polityki, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy wymagana 
jest transgraniczna ciągłość pokrycia 
infrastrukturą paliw alternatywnych lub 
budowa nowej infrastruktury w pobliżu 
granic państwowych. Po przeprowadzeniu 
okresowej oceny Komisja powinna 
zapewniać koordynację takich ram polityki 
krajowej oraz ich spójność na poziomie 
UE.
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Or. fr

Poprawka 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy uniknąć rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego spowodowanego 
nieskoordynowanym wprowadzeniem 
paliw alternatywnych na rynek. 
Skoordynowane ramy polityki wszystkich 
państw członkowskich powinny zatem 
dawać długotrwałe poczucie 
bezpieczeństwa konieczne przy 
inwestycjach prywatnych i publicznych w 
technologie związane z pojazdami i 
paliwami oraz w rozbudowę infrastruktury. 
Tak więc wszystkie państwa członkowskie 
powinny ustanowić ramy polityki krajowej, 
określając swoje cele ogólne i szczegółowe 
oraz działania wspierające związane z 
rozwojem rynku paliw alternatywnych, w 
tym utworzenie koniecznej infrastruktury. 
Państwa członkowskie powinny prowadzić 
z pozostałymi, graniczącymi z nimi 
państwami członkowskimi współpracę na 
szczeblu regionalnym lub 
makroregionalnym mającą formę 
konsultacji lub wspólnych ram polityki, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy wymagana 
jest transgraniczna ciągłość pokrycia 
infrastrukturą paliw alternatywnych lub 
budowa nowej infrastruktury w pobliżu 
granic państwowych. Po przeprowadzeniu 
okresowej oceny Komisja powinna 
zapewniać koordynację takich ram polityki 
krajowej oraz ich spójność na poziomie 
UE.

(6) Należy uniknąć rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego spowodowanego 
nieskoordynowanym wprowadzeniem 
paliw alternatywnych na rynek. 
Skoordynowane ramy polityki wszystkich 
państw członkowskich powinny zatem 
dawać długotrwałe poczucie 
bezpieczeństwa konieczne przy 
inwestycjach prywatnych i publicznych w 
technologie związane z pojazdami i 
paliwami oraz w rozbudowę infrastruktury. 
Tak więc wszystkie państwa członkowskie 
powinny ustanowić ramy polityki krajowej, 
określając swoje cele ogólne i szczegółowe 
oraz działania wspierające związane z 
rozwojem rynku paliw alternatywnych, w 
tym utworzenie koniecznej infrastruktury. 
Państwa członkowskie powinny prowadzić 
z pozostałymi, graniczącymi z nimi 
państwami członkowskimi współpracę na 
szczeblu regionalnym lub 
makroregionalnym mającą formę 
konsultacji lub wspólnych ram polityki, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy wymagana 
jest transgraniczna ciągłość pokrycia 
infrastrukturą paliw alternatywnych lub 
budowa nowej infrastruktury w pobliżu 
granic państwowych. Po przeprowadzeniu 
okresowej oceny Komisja powinna 
zapewniać koordynację takich ram polityki 
krajowej oraz ich spójność na poziomie 
UE. Komisja powinna wykorzystać 
wszystkie środki i źródła w celu 
promowania infrastruktury służącej 
paliwom alternatywnym.
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Or. en

Poprawka 23
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy uniknąć rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego spowodowanego 
nieskoordynowanym wprowadzeniem 
paliw alternatywnych na rynek. 
Skoordynowane ramy polityki wszystkich 
państw członkowskich powinny zatem 
dawać długotrwałe poczucie 
bezpieczeństwa konieczne przy 
inwestycjach prywatnych i publicznych w 
technologie związane z pojazdami i 
paliwami oraz w rozbudowę infrastruktury. 
Tak więc wszystkie państwa członkowskie 
powinny ustanowić ramy polityki krajowej, 
określając swoje cele ogólne i szczegółowe 
oraz działania wspierające związane z 
rozwojem rynku paliw alternatywnych, w 
tym utworzenie koniecznej infrastruktury. 
Państwa członkowskie powinny prowadzić 
z pozostałymi, graniczącymi z nimi 
państwami członkowskimi współpracę na 
szczeblu regionalnym lub 
makroregionalnym mającą formę 
konsultacji lub wspólnych ram polityki, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy wymagana 
jest transgraniczna ciągłość pokrycia 
infrastrukturą paliw alternatywnych lub 
budowa nowej infrastruktury w pobliżu 
granic państwowych. Po przeprowadzeniu 
okresowej oceny Komisja powinna 
zapewniać koordynację takich ram polityki 
krajowej oraz ich spójność na poziomie 
UE.

(6) Należy uniknąć rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego spowodowanego 
nieskoordynowanym wprowadzeniem 
paliw alternatywnych na rynek. 
Skoordynowane ramy polityki wszystkich 
państw członkowskich powinny zatem 
dawać długotrwałe poczucie 
bezpieczeństwa konieczne przy 
inwestycjach prywatnych i publicznych w 
technologie związane z pojazdami i 
paliwami oraz w rozbudowę infrastruktury. 
Rozporządzenie musi zawierać właściwe 
zachęty, zwłaszcza poprzez ujednolicanie
ram prawnych. Tak więc wszystkie 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
ramy polityki krajowej, określając swoje 
cele ogólne i szczegółowe oraz działania 
wspierające związane z rozwojem rynku 
paliw alternatywnych, w tym utworzenie 
koniecznej infrastruktury. Państwa 
członkowskie powinny prowadzić z 
pozostałymi, graniczącymi z nimi 
państwami członkowskimi współpracę na 
szczeblu regionalnym lub 
makroregionalnym mającą formę
konsultacji lub wspólnych ram polityki, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy wymagana 
jest transgraniczna ciągłość pokrycia 
infrastrukturą paliw alternatywnych lub 
budowa nowej infrastruktury w pobliżu 
granic państwowych. Po przeprowadzeniu 
okresowej oceny Komisja powinna 
zapewniać koordynację takich ram polityki 
krajowej oraz ich spójność na poziomie 
UE.
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Or. en

Poprawka 24
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Do objęcia unijnymi i krajowymi 
środkami wsparcia dla infrastruktury 
paliw alternatywnych powinny się 
kwalifikować jedynie paliwa 
uwzględnione w ramach polityki krajowej, 
co ma na celu skoncentrowanie wsparcia 
publicznego na skoordynowanym 
rozwijaniu rynku wewnętrznego w 
kierunku ogólnounijnej mobilności z 
wykorzystaniem pojazdów i statków 
napędzanych paliwami alternatywnymi.

skreślony

Or. fr

Poprawka 25
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki wsparcia dla infrastruktury 
paliw alternatywnych należy realizować 
zgodnie z zasadami pomocy państwa 
zawartymi w TFUE.

(8) Środki wsparcia dla paliw 
alternatywnych oraz dla powiązanej z 
nimi infrastruktury muszą być
realizowane zgodnie z zasadami pomocy 
państwa zawartymi w TFUE. Nie będą 
dozwolone bezpośrednie lub pośrednie 
środki wsparcia finansowego realizowane 
przez Unię lub państwa członkowskie.

Or. fr
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Poprawka 26
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biopaliwami są paliwa produkowane z 
biomasy, jak zdefiniowano w dyrektywie 
2009/28/WE16. Biopaliwa są obecnie 
najważniejszym rodzajem paliw 
alternatywnych i stanowią 4,4 % paliwa 
wykorzystywanego w transporcie w UE. 
Mogą one przyczynić się do znacznego 
ograniczenia ogólnej emisji CO2, jeśli są 
produkowane w sposób zrównoważony i 
nie powodują pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów. Mogłyby one 
stanowić źródło czystej energii dla 
wszystkich rodzajów transportu. 
Wykorzystanie tych paliw ograniczać 
mogą jednak kwestie związane z 
ograniczoną podażą oraz względy 
zrównoważoności.

(9) Biopaliwami są paliwa produkowane z 
biomasy. Biopaliwa są obecnie 
najważniejszym rodzajem paliw 
alternatywnych i stanowią 4,4 % paliwa 
wykorzystywanego w transporcie w UE.

Or. nl

Poprawka 27
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Brak zharmonizowanego rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych w 
całej Unii stanowi przeszkodę w osiąganiu 
korzyści skali po stronie podaży oraz 
ogólnounijnej mobilności po stronie 
popytu. Istnieje potrzeba zbudowania 
nowych sieci infrastruktury, w 
szczególności dla energii elektrycznej, 

(10) Brak zharmonizowanego rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych w 
całej Unii stanowi przeszkodę w osiąganiu 
korzyści skali po stronie podaży oraz 
ogólnounijnej mobilności po stronie 
popytu. Istnieje potrzeba zbudowania 
nowych sieci infrastruktury, w 
szczególności dla energii elektrycznej, 
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wodoru i gazu ziemnego (LNG i CNG). wodoru i gazu ziemnego (LNG i CNG). 
Przypomina o znaczeniu rozwoju 
technologicznego, demonstracji i 
infrastruktury, zwłaszcza w dziedzinie 
wykorzystania wodoru.

Or. en

Poprawka 28
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Brak zharmonizowanego rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych w 
całej Unii stanowi przeszkodę w osiąganiu 
korzyści skali po stronie podaży oraz 
ogólnounijnej mobilności po stronie 
popytu. Istnieje potrzeba zbudowania 
nowych sieci infrastruktury, w 
szczególności dla energii elektrycznej, 
wodoru i gazu ziemnego (LNG i CNG).

(10) Brak zharmonizowanego rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych w 
całej Unii stanowi przeszkodę w osiąganiu 
korzyści skali po stronie podaży oraz 
ogólnounijnej mobilności po stronie 
popytu. Istnieje potrzeba zbudowania 
nowych sieci infrastruktury, w 
szczególności dla energii elektrycznej, 
wodoru, gazu ziemnego (LNG i CNG) oraz 
skroplonego gazu ropopochodnego 
(LPG).

Or. de

Poprawka 29
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
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jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich.
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Instalacja punktów ładowania dla 
pojazdów elektrycznych objęta jest 
krajową polityką państw członkowskich1.

__________________
1 Zgodnie z zawartą w art. 5 TUE zasadą 
pomocniczości.

Or. nl

Poprawka 30
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 

(11) Energia elektryczna wytwarzana z
odnawialnych źródeł energii jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 



AM\1002401PL.doc 13/67 PE516.901v03-00

PL

co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny
poczynić starania, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych,
w szczególności tych używanych w 
transporcie publicznym (samochodów 
używanych w systemie car-sharing, 
taksówek, samochodów dostawczych, 
autobusów, tramwajów, pociągów itp.), a 
także rowerów, skuterów oraz motorów
napędzanych energią elektryczną,
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą i by 10 % tych 
punktów było ogólnie dostępnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem aglomeracji 
miejskich. Właściciele prywatnych 
pojazdów elektrycznych uzależnieni są w 
dużym stopniu od dostępu do punktów 
ładowania na parkingach zbiorowych, np. 
w blokach mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Or. fr

Poprawka 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
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dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
podjąć starania, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą i by część tych 
punktów była ogólnie dostępna, mając na 
uwadze uwarunkowania geograficzne i 
społeczno-gospodarcze, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Or. en

Poprawka 32
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
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przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, tak by 
odpowiednia ilość tych punktów była 
ogólnie dostępna, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich.
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Or. de

Poprawka 33
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, tak by na cztery 
pojazdy elektryczne przypadał jeden taki 
punkt, i by 10 % z nich było ogólnie 
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było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Or. de

Poprawka 34
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 

(11) Energia elektryczna pochodząca z 
odnawialnych źródeł energii jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą i by 10 % tych 
punktów było ogólnie dostępnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem aglomeracji 
miejskich. Właściciele prywatnych 
pojazdów elektrycznych uzależnieni są w 
dużym stopniu od dostępu do punktów 
ładowania na parkingach zbiorowych, np. 
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na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

w blokach mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Or. en

Poprawka 35
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem szczególnie atrakcyjnym w 
kontekście rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
ustanowić przepisy wykonawcze 

(11) Energia elektryczna jest czystym 
paliwem w punkcie poboru i jest
szczególnie atrakcyjna w kontekście 
rozpowszechniania pojazdów 
elektrycznych i elektrycznych pojazdów 
dwukołowych w aglomeracjach miejskich, 
co może przyczynić się do polepszenia 
jakości powietrza i obniżenia poziomu 
hałasu. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by punkty ładowania
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
budowano z zachowaniem odpowiedniego 
pokrycia infrastrukturą, w liczbie 
stanowiącej przynajmniej dwukrotność 
liczby pojazdów, i by 10 % tych punktów 
było ogólnie dostępnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji miejskich. 
Właściciele prywatnych pojazdów 
elektrycznych uzależnieni są w dużym 
stopniu od dostępu do punktów ładowania 
na parkingach zbiorowych, np. w blokach 
mieszkalnych, biurowcach lub 
przedsiębiorstwach. Organy publiczne 
powinny, służąc obywatelom pomocą, 
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zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

ustanowić przepisy wykonawcze 
zapewniające udostępnienie przez 
wykonawców przedsięwzięcia 
budowlanego oraz zarządców budynków 
właściwej infrastruktury z wystarczającą 
liczbą odpowiednich punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Or. en

Poprawka 36
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy rozwijaniu infrastruktury dla 
pojazdów elektrycznych należy uwzględnić 
interakcję tej infrastruktury z systemem 
elektroenergetycznym oraz politykę UE w 
dziedzinie energii elektrycznej. 
Utworzenie i eksploatacja punktów 
ładowania przeznaczonych dla pojazdów 
elektrycznych powinny być dokonywane w 
warunkach rynku konkurencyjnego ze 
swobodnym dostępem dla wszystkich stron 
zainteresowanych tworzeniem lub 
eksploatacją infrastruktury służącej do 
ładowania.

skreślony

Or. nl

Poprawka 37
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Państwa członkowskie powinny (18) Państwa członkowskie, które się 
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zadbać o zbudowanie dostępnej publicznie
infrastruktury dostarczania wodoru dla 
pojazdów silnikowych, odznaczającej się 
tym, że odległości między punktami 
uzupełniania paliwa dla pojazdów 
silnikowych umożliwiają ruch pojazdów 
napędzanych wodorem na całym obszarze 
danego państwa, oraz tym, że określona 
liczba punktów uzupełniania paliwa 
znajduje się w aglomeracjach miejskich. 
Umożliwiłoby to ruch pojazdów 
napędzanych wodorem po całej Unii.

zdecydują na takie rozwiązanie, powinny 
poczynić starania w kierunku zbudowania
infrastruktury dostarczania wodoru dla 
pojazdów silnikowych, odznaczającej się 
tym, że odległości między punktami 
uzupełniania paliwa dla pojazdów 
silnikowych umożliwiają ruch pojazdów 
napędzanych wodorem na całym obszarze 
danego państwa, oraz tym, że określona 
liczba punktów uzupełniania paliwa 
znajduje się w aglomeracjach miejskich.

Or. fr

Poprawka 38
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o zbudowanie dostępnej publicznie 
infrastruktury dostarczania wodoru dla 
pojazdów silnikowych, odznaczającej się 
tym, że odległości między punktami 
uzupełniania paliwa dla pojazdów 
silnikowych umożliwiają ruch pojazdów 
napędzanych wodorem na całym obszarze 
danego państwa, oraz tym, że określona 
liczba punktów uzupełniania paliwa 
znajduje się w aglomeracjach miejskich. 
Umożliwiłoby to ruch pojazdów 
napędzanych wodorem po całej Unii.

(18) Państwa członkowskie opowiadające 
się za wykorzystaniem wodoru w 
transporcie powinny zadbać o zbudowanie 
dostępnej publicznie infrastruktury 
dostarczania wodoru dla pojazdów 
silnikowych, odznaczającej się tym, że 
odległości między punktami uzupełniania 
paliwa dla pojazdów silnikowych 
umożliwiają ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym obszarze danego 
państwa, oraz tym, że określona liczba 
punktów uzupełniania paliwa znajduje się 
w aglomeracjach miejskich. Ułatwiłoby to 
ruch pojazdów napędzanych wodorem po 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 39
Fiona Hall
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o zbudowanie dostępnej publicznie 
infrastruktury dostarczania wodoru dla 
pojazdów silnikowych, odznaczającej się 
tym, że odległości między punktami 
uzupełniania paliwa dla pojazdów 
silnikowych umożliwiają ruch pojazdów 
napędzanych wodorem na całym obszarze 
danego państwa, oraz tym, że określona 
liczba punktów uzupełniania paliwa 
znajduje się w aglomeracjach miejskich. 
Umożliwiłoby to ruch pojazdów 
napędzanych wodorem po całej Unii.

(18) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o zbudowanie – w miarę coraz 
bardziej zaawansowanego rozwoju 
technologii – dostępnej publicznie 
infrastruktury dostarczania wodoru dla 
pojazdów silnikowych, odznaczającej się 
tym, że odległości między punktami 
uzupełniania paliwa dla pojazdów 
silnikowych umożliwiają ruch pojazdów 
napędzanych wodorem na całym obszarze 
danego państwa, oraz tym, że określona 
liczba punktów uzupełniania paliwa 
znajduje się w aglomeracjach miejskich. 
Umożliwiłoby to ruch pojazdów 
napędzanych wodorem po całej Unii.

Or. en

Poprawka 40
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o zbudowanie dostępnej publicznie 
infrastruktury dostarczania sprężonego 
gazu ziemnego (CNG) w stanie gazowym 
dla pojazdów silnikowych, odznaczającej 
się tym, że odległości między punktami 
uzupełnienia paliwa umożliwiają ruch 
pojazdów napędzanych CNG na całym 
obszarze Unii, oraz tym, że określona 
liczba punktów uzupełniania paliwa 
znajduje się w aglomeracjach miejskich.

(20) Państwa członkowskie, które 
zdecydują się na takie rozwiązanie,
powinny poczynić starania w kierunku
zbudowania dostępnej publicznie 
infrastruktury dostarczania sprężonego 
gazu ziemnego (CNG) w stanie gazowym 
dla pojazdów silnikowych, odznaczającej 
się tym, że odległości między punktami 
uzupełnienia paliwa umożliwiają ruch 
pojazdów napędzanych CNG na obszarze 
Unii, oraz tym, że określona liczba 
punktów uzupełniania paliwa znajduje się 
w aglomeracjach miejskich.
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Poprawka 41
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Mając na uwadze rosnącą 
różnorodność rodzajów paliw dla 
pojazdów silnikowych oraz trwające 
zwiększanie się mobilności drogowej 
obywateli w całej Unii, konieczne jest 
udostępnianie konsumentom jasnych i 
łatwo zrozumiałych informacji 
dotyczących kompatybilności ich 
pojazdów z różnymi paliwami 
oferowanymi na unijnym rynku paliw 
transportowych, nie naruszając przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE 
odnoszącą się do specyfikacji benzyny i 
olejów napędowych oraz wprowadzającą 
mechanizm monitorowania i ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE 
odnoszącą się do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 
93/12/EWG21.

(24) Mając na uwadze rosnącą 
różnorodność rodzajów paliw dla 
pojazdów silnikowych oraz trwające 
zwiększanie się mobilności drogowej 
obywateli w całej Unii, konieczne jest 
udostępnianie konsumentom jasnych i 
łatwo zrozumiałych informacji 
dotyczących kompatybilności ich 
pojazdów z różnymi paliwami 
oferowanymi na unijnym rynku paliw 
transportowych, nie naruszając przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE 
odnoszącą się do specyfikacji benzyny i 
olejów napędowych oraz wprowadzającą 
mechanizm monitorowania i ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE 
odnoszącą się do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 
93/12/EWG21. Należy w szczególności 
wziąć pod uwagę możliwość 
wprowadzenia ogólnounijnej normalizacji
kolorów wykorzystywanych do oznaczenia 
węży i pistoletów służących do tankowania 
paliwa na stacjach uzupełniania paliwa.

Or. en

Poprawka 42
Werner Langen
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić dostosowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do zmian 
rynku i postępu technologicznego, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zestawu 
paliw alternatywnych, cech 
charakterystycznych infrastruktury i 
odpowiedniego pokrycia infrastrukturą 
oraz norm dotyczących paliw. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

(25) Aby zapewnić dostosowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do zmian 
rynku i postępu technologicznego, Komisja
przedstawi do 31 grudnia 2018 r. przegląd 
niniejszej dyrektywy, w szczególności w 
odniesieniu do zestawu paliw 
alternatywnych, cech charakterystycznych 
infrastruktury i odpowiedniego pokrycia 
infrastrukturą oraz norm dotyczących 
paliw. Szczególnie ważne jest, aby w
trakcie dokonywania przeglądu Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów.

Or. de

Poprawka 43
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić dostosowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do zmian 
rynku i postępu technologicznego, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zestawu paliw 
alternatywnych, cech charakterystycznych 
infrastruktury i odpowiedniego pokrycia 
infrastrukturą oraz norm dotyczących 
paliw. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów.

(25) Aby zapewnić dostosowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do zmian 
rynku i postępu technologicznego, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do cech charakterystycznych 
infrastruktury i odpowiedniego pokrycia 
infrastrukturą oraz norm dotyczących 
paliw. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów.
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Poprawka 44
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się
wspólne ramy dla środków dotyczących 
rozmieszczenia infrastruktury paliw 
alternatywnych w Unii w celu przełamania 
zależności transportu od ropy naftowej 
oraz określa się minimalne wymogi 
dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw 
alternatywnych i wspólnych specyfikacji 
technicznych takiej infrastruktury, w czego 
zakres wchodzą punkty ładowania dla 
pojazdów elektrycznych i punkty 
uzupełniania gazu ziemnego (LNG i CNG) 
oraz wodoru.

Niniejsza dyrektywa wpisuje się w dążenie 
do osiągnięcia podwójnego celu 
polegającego na uniezależnieniu 
transportu od ropy naftowej oraz 
ograniczeniu o 60 % emisji gazów 
cieplarnianych związanych z transportem 
do 2050 r. Ustanawia się w niej wspólne 
ramy dla środków dotyczących 
rozmieszczenia oraz ułatwienia rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych w Unii 
oraz określa się wspólne specyfikacje 
techniczne takiej infrastruktury, w czego 
zakres wchodzą punkty ładowania dla 
pojazdów elektrycznych i punkty 
uzupełniania gazu ziemnego (LNG i CNG) 
oraz wodoru.

Or. fr

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „paliwa alternatywne” oznaczają paliwa, 
które w zaopatrzeniu transportu w energię 
zastępują źródła energii pochodzące z ropy 
naftowej i które mają potencjał 
przyczynienia się do obniżenia emisyjności 
transportu. Obejmują one:

1) „paliwa alternatywne” oznaczają paliwa, 
które w zaopatrzeniu transportu w energię 
zastępują źródła energii pochodzące z ropy 
naftowej i które mają potencjał 
przyczynienia się do obniżenia emisyjności 
transportu. Obejmują one na przykład:
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Poprawka 46
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „paliwa alternatywne” oznaczają paliwa, 
które w zaopatrzeniu transportu w energię 
zastępują źródła energii pochodzące z ropy 
naftowej i które mają potencjał 
przyczynienia się do obniżenia 
emisyjności transportu. Obejmują one:

1) „paliwa alternatywne” oznaczają paliwa, 
które w zaopatrzeniu transportu w energię 
zastępują ropę naftową i jej pochodne. 
Obejmują one:

Or. fr

Poprawka 47
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– energię elektryczną, – energię elektryczną wyprodukowaną z 
odnawialnych źródeł energii zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE,

Or. fr

Poprawka 48
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wodór, – wodór wyprodukowany z odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z definicją zawartą 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE,

Or. fr

Poprawka 49
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– biopaliwa zgodne z definicją zawartą w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE;

– zaawansowane biopaliwa 
wyprodukowane z odpadów i pozostałości
zgodne z definicją zawartą w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[XXXX/XX/WE] zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE odnoszącą się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych,

Or. fr

Poprawka 50
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– paliwa syntetyczne, – paliwa parafinowe,

Or. en
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Poprawka 51
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– paliwa syntetyczne, – paliwa syntetyczne, np. eter dimetylowy 
(DME),

Or. de

Uzasadnienie

DME (eter dimetylowy) jest paliwem, które zostało już wprowadzone na rynek, i dlatego 
należy je wyszczególnić.

Poprawka 52
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– gaz ziemny, w tym biometan, w postaci 
gazowej (sprężony gaz ziemny – CNG) i w
postaci ciekłej (skroplony gaz ziemny –
LNG), oraz

– konwencjonalny gaz ziemny, w tym 
biometan, w postaci gazowej (sprężony gaz 
ziemny – CNG) i w postaci ciekłej 
(skroplony gaz ziemny – LNG), oraz

Or. fr

Poprawka 53
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret piąte a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 –
tiret piąte a (nowe)
– eter dimetylowy (DME),

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić eter dimetylowy (DME) jako przykład w miejscu, w którym we wniosku 
wymienia się paliwa syntetyczne, ponieważ DME może stać się ważnym paliwem 
alternatywnym dla ciężarowych pojazdów dostawczych.

Poprawka 54
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skroplony gaz ropopochodny (LPG); – eter dimetylowy (DME) oraz
skroplony gaz ropopochodny (LPG);

Or. en

Poprawka 55
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skroplony gaz ropopochodny (LPG); – skroplony konwencjonalny gaz 
ropopochodny (LPG);

Or. fr
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Poprawka 56
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
powolnego ładowania lub punkt szybkiego 
ładowania lub instalację służącą do 
fizycznej wymiany akumulatora pojazdu 
elektrycznego;

2) „punkt ładowania” oznacza specjalnie 
do tego celu przeznaczone stanowisko 
parkingowe wraz z wyposażaniem 
służącym do ładowania jednego pojazdu 
jednocześnie (tj. ładowania podstawowego 
i/lub szybkiego ładowania i/lub ładowania 
bezprzewodowego);

Or. en

Uzasadnienie

Z samego charakteru wniosku dotyczącego dyrektywy wynika, że „punkty ładowania” 
oznaczają specjalnie do tego celu przeznaczone stanowiska parkingowe wraz z wyposażeniem
służącym do ładowania podstawowego i szybkiego, a nie wyposażone jedynie w pewną liczbę 
gniazd wtykowych i złączek. Niniejsza dyrektywa nie powinna ponadto stać na przeszkodzie 
opracowywaniu i wprowadzaniu innych technologii ładowania, takich jak ładowanie 
bezprzewodowe, w odniesieniu do którego trwa obecnie proces międzynarodowej 
normalizacji.

Poprawka 57
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
powolnego ładowania lub punkt szybkiego 
ładowania lub instalację służącą do
fizycznej wymiany akumulatora pojazdu 
elektrycznego;

2) „punkt ładowania” oznacza specjalnie 
do tego celu przeznaczone stanowisko 
parkingowe wyposażone w sprzęt służący 
do ładowania jednego pojazdu 
jednocześnie (metodą powolnego 
ładowania, szybkiego ładowania, fizycznej 
wymiany akumulatora i/lub ładowania 
bezprzewodowego);

Or. en
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Poprawka 58
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
powolnego ładowania lub punkt szybkiego 
ładowania lub instalację służącą do 
fizycznej wymiany akumulatora pojazdu 
elektrycznego;

2) „punkt ładowania” oznacza specjalnie 
do tego celu przeznaczone stanowisko 
parkingowe wraz z wyposażaniem 
służącym do ładowania jednego pojazdu 
jednocześnie (tzn. ładowania 
podstawowego i/lub szybkiego ładowania
i/lub ładowania bezprzewodowego) lub 
instalację służącą do fizycznej wymiany 
akumulatora pojazdu elektrycznego;

Or. en

Poprawka 59
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
powolnego ładowania lub punkt szybkiego 
ładowania lub instalację służącą do 
fizycznej wymiany akumulatora pojazdu 
elektrycznego;

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
powolnego ładowania, punkt szybkiego 
ładowania, punkt ładowania 
bezprzewodowego lub instalację służącą do 
fizycznej wymiany akumulatora pojazdu 
elektrycznego;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna stać na przeszkodzie opracowywaniu i wprowadzaniu 
nowych technologii ładowania, takich jak ładowanie bezprzewodowe.
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Poprawka 60
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
powolnego ładowania lub punkt szybkiego 
ładowania lub instalację służącą do 
fizycznej wymiany akumulatora pojazdu 
elektrycznego;

2) „punkt ładowania” oznacza punkt
ładowania podstawowego lub punkt 
szybkiego ładowania lub instalację służącą 
do fizycznej wymiany akumulatora 
pojazdu elektrycznego;

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładowania standardowego osiągnięto postępy w zakresie szybkości 
ładowania. Z tego powodu ten sposób ładowania nie może być w żaden sposób 
dyskryminowany.

Poprawka 61
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
powolnego ładowania lub punkt szybkiego 
ładowania lub instalację służącą do 
fizycznej wymiany akumulatora pojazdu 
elektrycznego;

2) „punkt ładowania” oznacza punkt 
ładowania podstawowego lub punkt 
szybkiego ładowania lub instalację służącą 
do fizycznej wymiany akumulatora 
pojazdu elektrycznego;

Or. en

Poprawka 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „punkt powolnego ładowania” oznacza 
punkt ładowania umożliwiający 
bezpośrednie dostarczanie energii 
elektrycznej do pojazdu elektrycznego o 
mocy 22 kW lub mniejszej;

3) „punkt ładowania podstawowego” 
oznacza punkt ładowania umożliwiający 
bezpośrednie dostarczanie energii 
elektrycznej do pojazdu elektrycznego o 
mocy 22 kW lub mniejszej;

Or. en

Poprawka 63
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „punkt powolnego ładowania” oznacza 
punkt ładowania umożliwiający 
bezpośrednie dostarczanie energii 
elektrycznej do pojazdu elektrycznego o 
mocy 22 kW lub mniejszej;

3) „punkt ładowania podstawowego” 
oznacza punkt ładowania umożliwiający 
bezpośrednie dostarczanie energii 
elektrycznej do pojazdu elektrycznego o 
mocy 3,7 kW lub mniejszej;

Or. en

Poprawka 64
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „punkt szybkiego ładowania” oznacza 
punkt ładowania umożliwiający 
bezpośrednie dostarczanie energii 
elektrycznej do pojazdu elektrycznego o 
mocy większej niż 22 kW;

4) „punkt szybkiego ładowania” oznacza 
punkt ładowania umożliwiający 
bezpośrednie dostarczanie energii 
elektrycznej do pojazdu elektrycznego o 
mocy większej niż 3,7 kW;

Or. en



PE516.901v03-00 32/67 AM\1002401PL.doc

PL

Poprawka 65
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „ogólnie dostępny punkt ładowania lub 
uzupełniania paliwa” oznacza punkt 
ładowania lub uzupełniania paliwa 
umożliwiający wszystkim użytkownikom 
niedyskryminujący dostęp;

5) „ogólnie dostępny punkt ładowania lub 
uzupełniania paliwa” oznacza punkt 
ładowania lub uzupełniania paliwa 
umożliwiający wszystkim użytkownikom 
niedyskryminujący i interoperacyjny w 
całej UE dostęp przy zastosowaniu 
powszechnie akceptowanego systemu 
płatności;

Or. en

Poprawka 66
Bernd Lange

 Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „ogólnie dostępny punkt ładowania lub 
uzupełniania paliwa” oznacza punkt 
ładowania lub uzupełniania paliwa 
umożliwiający wszystkim użytkownikom 
niedyskryminujący dostęp;

5) „ogólnie dostępny punkt ładowania lub 
uzupełniania paliwa” oznacza punkt 
ładowania lub uzupełniania paliwa 
umożliwiający wszystkim użytkownikom 
niedyskryminujący dostęp, w odniesieniu 
do którego w całej UE jest zapewniona 
interoperacyjność techniczna;

Or. de

Uzasadnienie

Tylko punkty ładowania w UE, w odniesieniu do których zapewniona jest interoperacyjność 
pod kątem technicznym, umożliwiają transgraniczną mobilność pojazdów.

Poprawka 67
Alajos Mészáros
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „ogólnie dostępny punkt ładowania lub 
uzupełniania paliwa” oznacza punkt 
ładowania lub uzupełniania paliwa 
umożliwiający wszystkim użytkownikom 
niedyskryminujący dostęp;

5) „ogólnie dostępny punkt ładowania lub 
uzupełniania paliwa” oznacza punkt 
ładowania lub uzupełniania paliwa 
umożliwiający wszystkim użytkownikom 
niedyskryminujący, łatwy, otwarty i 
interoperacyjny w całej UE dostęp oraz 
powszechnie akceptowany system 
płatności;

Or. en

Poprawka 68
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „pojazd elektryczny” oznacza pojazd w 
rozumieniu dyrektywy 2007/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
września 2007 r. ustanawiającej ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, części i 
oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów 
osiągający maksymalną prędkość 
konstrukcyjną przekraczającą 25 km/h,
wyposażony w co najmniej jeden silnik 
trakcyjny napędzany energią elektryczną i 
niepołączony na stałe z siecią przesyłową, 
oraz oznacza wysokonapięciowe części i 
układy takiego silnika, które są 
galwanicznie połączone z szyną 
wysokonapięciową elektrycznego układu 
napędowego;

6) „pojazd elektryczny” oznacza pojazd 
wyposażony w co najmniej jeden silnik 
trakcyjny napędzany energią elektryczną;
zgodnie z niniejszą dyrektywą pojazdami 
elektrycznymi są pojazdy używane w 
transporcie publicznym (samochody 
używane w systemie car-sharing, 
taksówki, samochody dostawcze, 
autobusy, tramwaje, pociągi itp.), a także 
rowery, skutery oraz motory napędzane 
energią elektryczną;

Or. fr
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Poprawka 69
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. nl

Poprawka 70
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki wsparcia popytu;

Or. en

Poprawka 71
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cele dotyczące rozpowszechnienia paliw 
alternatywnych;

– cele dotyczące ogólnego zmniejszenia 
zużycia energii, głównie ropy naftowej i 
jej pochodnych w sektorze transportu, 
zmniejszenia nadmiernego natężenia 
ruchu w miastach, rozpowszechnienia 
zelektryfikowanego transportu 
publicznego oraz paliw alternatywnych;

Or. fr
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Poprawka 72
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret dziewiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocenę potrzeby punktów uzupełniania 
LNG w portach leżących poza siecią 
bazową TEN-T, ważnych dla statków 
niezaangażowanych w działalność 
transportową, w szczególności statków 
rybackich;

– ocenę potrzeby punktów uzupełniania 
LNG w portach leżących poza siecią 
bazową TEN-T;

Or. en

Poprawka 73
Werner Langen

 Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 8 w 
celu zmiany wykazu elementów zawartego 
w ust. 1 oraz informacji określonych w 
załączniku I.

skreślony

Or. de

Poprawka 74
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 1. Przy tworzeniu krajowych ram 
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wprowadzenie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. minimalnej liczby
punktów ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, odpowiadającej 
przynajmniej liczbie podanej w tabeli w 
załączniku II.

strategicznych państwa członkowskie 
uwzględnią liczbę punktów ładowania dla 
pojazdów elektrycznych podaną w tabeli w 
załączniku II, a wybudowanie tych 
punktów nastąpi do 31 grudnia 2020 r. 

Or. de

Poprawka 75
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. minimalnej liczby punktów 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
odpowiadającej przynajmniej liczbie 
podanej w tabeli w załączniku II.

1. Co dwa lata państwa członkowskie 
określają najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2020 r. minimalną liczbę mających zostać 
wprowadzonych punktów ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, którą oblicza się 
na podstawie istniejącej floty pojazdów 
napędzanych energią elektryczną oraz jej 
prognozowanego wzrostu w kolejnych 
latach, w celu osiągnięcia stanu 
odpowiadającego liczbie podanej w tabeli 
w załączniku II.

Or. en

Poprawka 76
Bernd Lange

 Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. minimalnej liczby punktów 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
odpowiadającej przynajmniej liczbie 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. minimalnej liczby punktów 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
odpowiadającej przynajmniej liczbie 
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podanej w tabeli w załączniku II. podanej w tabeli w załączniku II. Komisja 
sprawdza roczne dane dotyczące liczby 
zarejestrowanych pojazdów elektrycznych 
w UE oraz liczbę punktów ładowania 
potrzebnych na dzień 1 stycznia 2017 r.

Or. de

Uzasadnienie

Sprawdzenie rocznych danych dotyczących zarejestrowanych pojazdów elektrycznych oraz 
liczby potrzebnych punktów ładowania jest niezbędne, by zapewnić odpowiednie proporcje 
pomiędzy liczbą pojazdów elektrycznych a infrastrukturą.

Poprawka 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r. minimalnej liczby 
punktów ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, odpowiadającej 
przynajmniej liczbie podanej w tabeli w 
załączniku II.

1. Państwa członkowskie czynią starania 
w zakresie wprowadzenia najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2020 r. pewnej liczby 
punktów ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, w tym ogólnie dostępnych 
punktów ładowania, w stosownych 
przypadkach odpowiadającej orientacyjnej
liczbie podanej w tabeli w załączniku II.

Or. en

Poprawka 78
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie najpóźniej do dnia 31 

1. Państwa członkowskie czynią starania 
na rzecz wprowadzenia najpóźniej do dnia 
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grudnia 2020 r. minimalnej liczby punktów 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
odpowiadającej przynajmniej liczbie 
podanej w tabeli w załączniku II.

31 grudnia 2020 r. minimalnej liczby 
punktów ładowania dla pojazdów 
elektrycznych.

Or. fr

Poprawka 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przynajmniej 10 % punktów ładowania 
jest ogólnie dostępne.

skreślony

Or. en

Poprawka 80
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przynajmniej 10 % punktów ładowania 
jest ogólnie dostępne.

2. Średnio 10 % punktów ładowania jest 
ogólnie dostępnych, w szczególności na 
obszarach miejskich powyżej 100 000 
mieszkańców. Dokładna liczba tych 
punktów ustalana jest w oparciu o bieżące 
zapotrzebowanie na ogólnie dostępną 
infrastrukturę służącą do ładowania.

Or. de

Uzasadnienie

Paliwa alternatywne są wykorzystywane w dużym stopniu na obszarach miejskich. Stworzenie 
odpowiednich warunków ich wykorzystania i ustalenie dokładnej liczby punktów ładowania 
jest zależne od zapotrzebowania na ogólnie dostępną infrastrukturę służącą do ładowania 
pojazdów.
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Poprawka 81
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przynajmniej 10 % punktów ładowania 
jest ogólnie dostępne.

2. Przynajmniej 90 % punktów ładowania 
jest ogólnie dostępnych.

Or. ro

Poprawka 82
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Punkty ładowania bezprzewodowego 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
są zgodne ze specyfikacjami technicznymi 
określonymi w załączniku III pkt 1.3 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna stać na przeszkodzie opracowywaniu i wprowadzaniu 
nowych technologii ładowania, takich jak ładowanie bezprzewodowe.

Poprawka 83
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty powolnego ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 

Punkty powolnego ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
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muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015
r.

muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017
r.

Or. de

Poprawka 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty powolnego ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 
r.

Punkty ładowania podstawowego
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 
r.

Or. en

Poprawka 85
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty powolnego ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 
r.

Punkty powolnego ładowania 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
muszą być zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi określonymi w załączniku III 
pkt 1.1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 
r.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby należycie wziąć pod uwagę zaplanowane już inwestycje oraz obecną flotę pojazdów 
elektrycznych, należy dać producentom wystarczający czas na dostosowanie do wspólnych 
norm technicznych punktów zarówno powolnego, jak i szybkiego ładowania.

Poprawka 86
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W celu zapewnienia 
nieskomplikowanej obsługi ładowania 
pojazdów elektrycznych poszczególne 
punkty muszą być wyposażone we wtyk 
AC/DC.

Or. de

Uzasadnienie

Łączony system wtykowy do ładowania pojazdów elektrycznych umożliwia ładowanie 
standardowe oraz szybkie za pomocą jednej wtyczki i gwarantuje przy tym nieskomplikowaną 
obsługę procesu ładowania.

Poprawka 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wyposażenie dla punktów szybkiego i 
powolnego ładowania, określone w 
załączniku III pkt 1.1 i załączniku III pkt 
1.2, było dostępne na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wyposażenie dla punktów szybkiego i 
podstawowego ładowania, określone w 
załączniku III pkt 1.1 i załączniku III pkt 
1.2, było dostępne na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach.
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Poprawka 88
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wszystkie ogólnie dostępne punkty
ładowania przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych wyposażone są w 
inteligentne systemy pomiarowe zgodne z 
definicją zawartą w art. 2 pkt 28 dyrektywy 
2012/27/UE i spełniają wymagania 
określone w art. 9 ust. 2 tejże dyrektywy.

6. W celu zapewnienia możliwości 
ładowania pojazdów w ogólnie dostępnych 
punktach ładowania zainstalowane zostały 
przejrzyste i inteligentne systemy 
pomiarowe zgodne z definicją zawartą w 
art. 2 pkt 28) dyrektywy 2012/27/UE i 
spełniają wymagania określone w art. 9 
ust. 2 tejże dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Aby umożliwić innowacyjne działania oraz stworzyć punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych, które będą jak najbardziej przyjazne dla konsumenta, niezbędne jest 
zastosowanie inteligentnych i przejrzystych systemów pomiarowych.

Poprawka 89
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wszystkie ogólnie dostępne punkty 
ładowania przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych wyposażone są w 
inteligentne systemy pomiarowe zgodne z 
definicją zawartą w art. 2 pkt 28 dyrektywy 
2012/27/UE i spełniają wymagania 
określone w art. 9 ust. 2 tejże dyrektywy.

6. Wszystkie ogólnie dostępne punkty 
ładowania przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych wyposażone są, pojedynczo 
lub łącznie, w inteligentne systemy 
pomiarowe zgodne z definicją zawartą w 
art. 2 pkt 28) dyrektywy 2012/27/UE i 
spełniają wymagania określone w art. 9 
ust. 2 tejże dyrektywy.
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Poprawka 90
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Punkt 1 lit. h) oraz pkt 2 akapit ostatni 
załącznika I do dyrektywy 2009/72/WE 
mają zastosowanie do danych dotyczących 
zużycia i do systemu pomiarowego punktu 
ładowania przeznaczonego dla pojazdów 
elektrycznych.

7. Pkt 1) lit. h) oraz pkt 2) akapit ostatni 
załącznika I do dyrektywy 2009/72/WE 
mają zastosowanie do danych dotyczących 
zużycia i do systemu pomiarowego punktu 
ładowania przeznaczonego dla pojazdów 
elektrycznych na terenie prywatnym 
należącym do konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnie dostępne punkty ładowania nie muszą być objęte przepisami dotyczącymi 
szczegółowego rachunku, jeżeli udostępnia się te punkty konsumentom jako jeden z elementów 
świadczonej usługi.

Poprawka 91
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie nie 
uniemożliwiają użytkownikom pojazdów 
elektrycznych zakupu energii elektrycznej 
od żadnego dostawcy energii elektrycznej 
niezależnie od tego, w którym państwie 
członkowskim ten dostawca jest 
zarejestrowany. Państwa członkowskie 
zapewniają konsumentom prawo do 
równoczesnego zawierania umów na 
dostawy energii elektrycznej z kilkoma 
dostawcami, tak by dostawy energii 

8. Państwa członkowskie nie 
uniemożliwiają użytkownikom pojazdów 
elektrycznych zakupu energii elektrycznej 
od żadnego dostawcy energii elektrycznej 
niezależnie od tego, w którym państwie 
członkowskim ten dostawca jest 
zarejestrowany.
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elektrycznej dla pojazdu elektrycznego 
mogły być przedmiotem odrębnej umowy 
na dostawy energii elektrycznej.

Or. ro

Poprawka 92
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie nie 
uniemożliwiają użytkownikom pojazdów 
elektrycznych zakupu energii elektrycznej 
od żadnego dostawcy energii elektrycznej 
niezależnie od tego, w którym państwie 
członkowskim ten dostawca jest 
zarejestrowany. Państwa członkowskie 
zapewniają konsumentom prawo do 
równoczesnego zawierania umów na 
dostawy energii elektrycznej z kilkoma 
dostawcami, tak by dostawy energii 
elektrycznej dla pojazdu elektrycznego 
mogły być przedmiotem odrębnej umowy 
na dostawy energii elektrycznej.

8. Państwa członkowskie nie 
uniemożliwiają użytkownikom pojazdów 
elektrycznych zakupu energii elektrycznej 
od żadnego dostawcy energii elektrycznej 
niezależnie od tego, w którym państwie 
członkowskim ten dostawca jest 
zarejestrowany. Państwa członkowskie 
zapewniają konsumentom prawo do 
równoczesnego zawierania umów na 
dostawy energii elektrycznej z kilkoma 
dostawcami, tak by dostawy energii 
elektrycznej dla pojazdu elektrycznego 
mogły być przedmiotem odrębnej umowy 
na dostawy energii elektrycznej. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby powyższy 
przepis nie skutkował osobnymi opłatami 
za podłączenie lub wymogiem posiadania 
odrębnego fizycznego podłączenia 
elektrycznego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu odblokowania nowych rynków pojazdów elektrycznych i wspierania niezależnych 
dostawców usług należy dopilnować, aby nie istniały żadne bariery regulacyjne utrudniające 
osobne dostarczanie energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych.

Poprawka 93
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ceny pobierane w ogólnie dostępnych 
punktach ładowania były rozsądne i nie 
zawierały opłat karnych lub 
prohibicyjnych pobieranych za ładowanie 
pojazdu elektrycznego od użytkowników 
niezwiązanych stosunkiem umownym z 
operatorem punktu ładowania.

10. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ceny pobierane w ogólnie dostępnych 
punktach ładowania były przejrzyste i
rozsądne. Obniżki cen dla użytkowników
pojazdów elektrycznych związanych
stosunkiem umownym z operatorem 
punktu ładowania będą oznaczane w jasny 
sposób i wyraźnie określane.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić, by punkty ładowania były w jak największym stopniu przyjazne dla 
konsumenta, informacje skierowane do nich muszą być zrozumiałe i widoczne.

Poprawka 94
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ceny pobierane w ogólnie dostępnych 
punktach ładowania były rozsądne i nie 
zawierały opłat karnych lub prohibicyjnych 
pobieranych za ładowanie pojazdu 
elektrycznego od użytkowników 
niezwiązanych stosunkiem umownym z 
operatorem punktu ładowania.

10. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ceny pobierane w ogólnie dostępnych 
punktach ładowania były rozsądne i nie 
zawierały opłat karnych lub prohibicyjnych 
pobieranych za ładowanie pojazdu 
elektrycznego przez każdego użytkownika.

Or. ro

Poprawka 95
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 
nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

1. Państwa członkowskie opowiadające się 
w ramach swojej polityki krajowej za 
rozmieszczeniem punktów uzupełniania 
wodoru zgodnie z art. 3 dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w miarę możliwości w 
odstępach nieprzekraczających 300 km, tak 
by ułatwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

Or. en

Poprawka 96
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 
nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 
nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa, o ile możliwe jest prowadzenie 
działalności gospodarczej związanej z 
prowadzeniem takich punktów.

Or. de
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Poprawka 97
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 
nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, czynią starania, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
tak by umożliwić ruch pojazdów 
napędzanych wodorem, zwłaszcza w 
przypadku transportu publicznego.

Or. fr

Poprawka 98
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 
nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
w szczególności na obszarach miejskich, 
tak by w wystarczający sposób umożliwić 
ruch pojazdów napędzanych wodorem.

Or. de
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Uzasadnienie

Szczególnie obszary miejskie posiadają duży potencjał w zakresie wykorzystania paliw 
alternatywnych.

Poprawka 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 
nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, czynią starania, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
tak by umożliwić ruch pojazdów 
napędzanych wodorem na całym 
terytorium danego państwa.

Or. en

Poprawka 100
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 

1. Państwa członkowskie, na których 
terytorium w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją już punkty 
uzupełniania wodoru, dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach 
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nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na całym terytorium danego 
państwa.

nieprzekraczających 300 km, tak by 
umożliwić ruch pojazdów napędzanych 
wodorem na kontynentalnej części ich
terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Dla państw członkowskich, do których terytorium należą wyspy, realizacja wymogu 
dotyczącego odstępów może okazać się trudna lub zbędna; należy zatem doprecyzować, że 
wymóg ten dotyczy kontynentalnej części terytorium.

Poprawka 101
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie współpracują w 
celu zapewnienia autobusom i silnikowym 
pojazdom ciężarowym napędzanym 
wodorem, LNG lub zaawansowanymi 
biopaliwami możliwość ruchu na całej 
długości dróg sieci bazowej TEN-T.

Or. fr

Poprawka 102
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie czynią starania, 
by istniały ogólnie dostępne punkty 
uzupełniania wodoru, LNG lub 
zaawansowanych biopaliw przeznaczone 
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dla transportu morskiego i śródlądowego.

Or. fr

Poprawka 103
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Zaopatrzenie transportu w skroplony gaz 

ropopochodny
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
dysponowały wystarczającą ilością ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach wynoszących 
maksymalnie 150 km, tak by umożliwić 
ruch pojazdów napędzanych LPG na 
całym obszarze danego państwa. W 
państwach, w których infrastruktura 
skroplonego gazu ropopochodnego jest 
już rozwinięta, należy dążyć to tego, by
stacje na autostradach oferowały pełny 
wybór paliw.

Or. de

Poprawka 104
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. we 
wszystkich portach morskich 

1. Państwa członkowskie czynią starania, 
by we wszystkich portach morskich i 
portach śródlądowych transeuropejskiej



AM\1002401PL.doc 51/67 PE516.901v03-00

PL

transeuropejskiej transportowej sieci 
bazowej (TEN-T) istniały ogólnie dostępne 
punkty uzupełniania LNG przeznaczone 
dla transportu morskiego i śródlądowego.

transportowej sieci bazowej (TEN-T) 
istniały ogólnie dostępne punkty 
uzupełniania LNG, wodoru lub 
zaawansowanych biopaliw przeznaczone 
dla transportu morskiego i śródlądowego.

Or. fr

Poprawka 105
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. we 
wszystkich portach śródlądowych sieci 
bazowej TEN-T istniały ogólnie dostępne 
punkty uzupełniania LNG przeznaczone 
dla transportu śródlądowego.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zalecenia dotyczące punktów uzupełniania w portach śródlądowych zostały teraz włączone 
do treści ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka 106
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie współpracują w 
celu zapewnienia silnikowym pojazdom 
ciężarowym napędzanym LNG możności 
ruchu na całej długości dróg sieci bazowej 

3. Państwa członkowskie współpracują w 
celu zapewnienia silnikowym pojazdom 
ciężarowym napędzanym LNG, wodorem
lub zaawansowanymi biopaliwami
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TEN-T. W tym celu tworzy się najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2020 r. ogólnie 
dostępne punkty uzupełniania LNG w 
odstępach nieprzekraczających 400 km.

możliwość ruchu na całej długości dróg 
sieci bazowej TEN-T.

Or. fr

Poprawka 107
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie współpracują w 
celu zapewnienia silnikowym pojazdom 
ciężarowym napędzanym LNG możności 
ruchu na całej długości dróg sieci bazowej 
TEN-T. W tym celu tworzy się najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2020 r. ogólnie 
dostępne punkty uzupełniania LNG w 
odstępach nieprzekraczających 400 km.

3. Państwa członkowskie współpracują w 
celu zapewnienia silnikowym pojazdom 
ciężarowym napędzanym LNG możliwość 
ruchu na całej długości dróg sieci bazowej. 
W tym celu tworzy się najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2020 r. ogólnie dostępne punkty 
uzupełniania LNG w odstępach 
nieprzekraczających 400 km.

Or. en

Poprawka 108
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie punkty uzupełniania LNG 
przeznaczone dla transportu morskiego i 
śródlądowego muszą być zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi określonymi 
w załączniku III pkt 3.1 najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2015 r.

4. Wszystkie punkty uzupełniania LNG 
przeznaczone dla transportu morskiego i 
śródlądowego, a także związane z nimi 
niezbędne elementy pomocnicze (takie jak 
zbiorniki, pontony itp.), muszą być zgodne 
ze specyfikacjami technicznymi 
określonymi w załączniku III pkt 3.1 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.

Or. en
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Poprawka 109
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach wynoszących 
maksymalnie 150 km, tak by umożliwić 
ruch pojazdów napędzanych CNG w całej 
Unii.

6. Państwa członkowskie czynią starania, 
by najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniały ogólnie dostępne punkty 
uzupełniania paliwa, tak by umożliwić 
ruch pojazdów napędzanych CNG.

Or. fr

Poprawka 110
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach wynoszących 
maksymalnie 150 km, tak by umożliwić 
ruch pojazdów napędzanych CNG w całej 
Unii.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
istniała wystarczająca liczba ogólnie 
dostępnych punktów uzupełniania paliwa, 
położonych w odstępach wynoszących 
maksymalnie 150 km, tak by umożliwić 
ruch pojazdów napędzanych CNG w całej 
Unii, o ile możliwe jest prowadzenie 
działalności gospodarczej związanej z 
prowadzeniem takich punktów.

Or. de
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Poprawka 111
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2009/30/WE, państwa członkowskie 
zapewniają dostępność odpowiednich, 
jasnych i prostych informacji dotyczących 
kompatybilności wszystkich paliw na 
rynku z pojazdami:

1. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2009/30/WE, państwa członkowskie 
zapewniają dostępność odpowiednich, 
jasnych i prostych informacji w 
specyfikacjach oraz informacji
dotyczących kompatybilności wszystkich 
paliw na rynku z pojazdami:

Or. de

Uzasadnienie

Tylko zrozumienie wszystkich informacji o alternatywnych paliwach ułatwi konsumentowi ich 
ocenę i będzie czynnikiem wspierającym zaaprobowanie pojazdów elektrycznych.

Poprawka 112
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na pojeździe. Wymaganie to ma 
zastosowanie do wszystkich nowych 
pojazdów sprzedawanych na terytorium 
państw członkowskich od dnia [data
transpozycji niniejszej dyrektywy] r., oraz 
do wszystkich pozostałych pojazdów 
zarejestrowanych na terytorium państw 
członkowskich od dnia pierwszej kontroli 
technicznej tych pojazdów następującej po 
dniu [data transpozycji niniejszej 
dyrektywy] r.

c) na pojeździe. Wymaganie to ma 
zastosowanie do wszystkich nowych 
pojazdów sprzedawanych na terytorium 
państw członkowskich od dnia [dwa lata 
od daty transpozycji niniejszej dyrektywy] 
r., oraz do wszystkich pozostałych 
pojazdów zarejestrowanych na terytorium 
państw członkowskich od dnia pierwszej 
kontroli technicznej tych pojazdów 
następującej po dniu [dwa lata od daty
transpozycji niniejszej dyrektywy] r.

Or. de
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Poprawka 113
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na pojeździe. Wymaganie to ma 
zastosowanie do wszystkich nowych 
pojazdów sprzedawanych na terytorium 
państw członkowskich od dnia [data 
transpozycji niniejszej dyrektywy] r., oraz 
do wszystkich pozostałych pojazdów 
zarejestrowanych na terytorium państw 
członkowskich od dnia pierwszej kontroli 
technicznej tych pojazdów następującej po 
dniu [data transpozycji niniejszej 
dyrektywy] r.

c) na pojeździe. Wymaganie to ma 
zastosowanie do wszystkich nowych 
pojazdów sprzedawanych na terytorium 
państw członkowskich od dnia [data 
transpozycji niniejszej dyrektywy] r., oraz 
do wszystkich pozostałych pojazdów 
zarejestrowanych na terytorium państw 
członkowskich od dnia kolejnej kontroli 
technicznej tych pojazdów następującej po 
dniu [data transpozycji niniejszej 
dyrektywy] r.

Or. de

Poprawka 114
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Po transpozycji niniejszej dyrektywy i 
bez uszczerbku dla odnośnych przepisów 
unijnych Komisja przedstawia wniosek 
dotyczący wprowadzenia wymogu w 
zakresie normalizacji przez dostawców 
paliwa kolorów wykorzystywanych do 
oznaczenia węży i pistoletów służących do 
tankowania paliwa na stacjach 
uzupełniania paliwa na całym terytorium 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie w całej UE wspólnego schematu kolorystycznego w odniesieniu do urządzeń 
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służących do uzupełniania paliwa podniesie świadomość i zrozumienie konsumentów w 
zakresie poszczególnych dostępnych paliw.

Poprawka 115
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające konkretne miejsce pojazdu, w 
którym mają być umieszczone informacje 
o kompatybilności, oraz graficzną 
reprezentację takich informacji, aby 
zapewnić w Unii harmonizację miejsca 
ulokowania takich informacji. W 
przypadkach, gdy brak jest systemu norm 
EN zawierającego normy oznakowania 
paliw lub gdy nie jest on odpowiedni dla 
osiągnięcia celów dyrektywy, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
określające parametry oznakowania paliwa 
dla wprowadzonych na rynek Unii paliw, 
które – w ocenie Komisji – w więcej niż 
jednym państwie członkowskim stanowią 
przynajmniej 1 % całkowitej wielkości 
sprzedaży.

4. W przypadkach, gdy brak jest systemu 
norm EN zawierającego normy 
oznakowania paliw lub gdy nie jest on 
odpowiedni dla osiągnięcia celów 
dyrektywy, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające parametry 
oznakowania paliwa dla wprowadzonych 
na rynek Unii paliw, które – w ocenie 
Komisji – w więcej niż jednym państwie 
członkowskim stanowią przynajmniej 1 % 
całkowitej wielkości sprzedaży.

Or. de

Poprawka 116
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Komisji nie zostają powierzone
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych.
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Or. nl

Poprawka 117
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 3, 4, 5 i 6, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 3, 4, 5 i 6, powierza się 
Komisji na okres 5 lat począwszy od 
[OPOCE, prosimy o wprowadzenie daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. 
Komisja przedstawia sprawozdanie na 
temat przekazanych uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
upływem okresu 5 lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na taki sam okres, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu co 
najmniej na trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. ro

Poprawka 118
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 3, 4, 5 i 6, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

2. Komisji nie zostają powierzone 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych.

Or. nl

Poprawka 119
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 3, 4, 5 i 6, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 4, 5 i 6, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony.

Or. de

Poprawka 120
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3, 4, 5, i 6, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4, 5 i 6, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. de

Poprawka 121
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
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art. 3, 4, 5 i 6 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

art. 4, 5 i 6 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

Poprawka 122
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy regulacyjne muszą obejmować 
środki wspierające rozbudowę 
infrastruktury paliw alternatywnych, takie 
jak pozwolenia budowlane, pozwolenia na 
budowę miejsc parkingowych, certyfikacja 
przedsiębiorstw pod względem wpływu ich 
działalności na środowisko, koncesje na 
stacje paliw.

Ramy regulacyjne muszą obejmować 
środki wspierające rozbudowę 
infrastruktury paliw alternatywnych, takie 
jak pozwolenia budowlane, pozwolenia na
budowę miejsc parkingowych, certyfikacja 
przedsiębiorstw pod względem wpływu ich 
działalności na środowisko, koncesje na 
stacje paliw. W celu zapewnienia, że w 
odpowiedzi na wniosek ewentualnego 
dostawcy paliwa alternatywnego 
zezwolenie wydaje się w ciągu trzech 
miesięcy od wpłynięcia wniosku, ramy 
prawne powinny obejmować szczegółowe 
informacje dotyczące mających 
zastosowanie procedur techniczno-
administracyjnych, personelu, metod i 
przepisów w celu uniknięcia opóźnień 
wynikających ze względów 
biurokratycznych czy legislacyjnych.

Or. en
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Poprawka 123
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – punkt 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te muszą obejmować przynajmniej 
następujące elementy:

Środki te opierają się na następujących 
elementach:

Or. de

Poprawka 124
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie dla rozmieszczania i 
produkcji

skreślony

Roczny budżet publiczny przeznaczony na 
rozmieszczenie infrastruktury paliw 
alternatywnych, z rozdziałem na 
poszczególne paliwa i rodzaje transportu
(drogowy, kolejowy, wodny i lotniczy).
Roczny budżet publiczny przeznaczony na 
wsparcie zakładów produkcyjnych w 
zakresie technologii związanych z 
paliwami alternatywnymi, z rozdziałem na 
poszczególne paliwa i rodzaje transportu.

Or. fr

Uzasadnienie

Gospodarka krajowa nie może narzucać publicznego finansowania przez państwa 
członkowskie.
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Poprawka 125
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – punkt 5 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cele krajowe na 2020 r. dotyczące 
rozpowszechnienia paliw alternatywnych 
w różnych rodzajach transportu (drogowy, 
kolejowy, wodny i lotniczy) oraz 
rozmieszczenia odpowiedniej 
infrastruktury;

– należy dążyć do osiągnięcia wartości
zaplanowanych w kraju na 2020 r. 
dotyczących rozpowszechnienia paliw 
alternatywnych w różnych rodzajach 
transportu (drogowy, kolejowy, wodny i 
lotniczy) oraz rozmieszczenia 
odpowiedniej infrastruktury;

Or. de

Poprawka 126
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – akapit pierwszy – punkt 5 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cele krajowe na 2020 r. dotyczące 
rozpowszechnienia paliw alternatywnych 
w różnych rodzajach transportu (drogowy, 
kolejowy, wodny i lotniczy) oraz 
rozmieszczenia odpowiedniej 
infrastruktury;

– cele krajowe na 2020 r. dotyczące 
ogólnego zmniejszenia zużycia energii i 
ropy naftowej oraz jej pochodnych w 
sektorze transportu, zmniejszenia 
nadmiernego natężenia ruchu w 
miastach, rozpowszechnienia 
zelektryfikowanego transportu 
publicznego oraz rozpowszechnienia paliw 
alternatywnych w różnych rodzajach 
transportu (drogowy, kolejowy, wodny i 
lotniczy) oraz rozmieszczenia 
odpowiedniej infrastruktury;

Or. fr

Poprawka 127
Werner Langen



PE516.901v03-00 62/67 AM\1002401PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – punkt 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cele krajowe, ustanawiane z roku na 
rok, dotyczące rozpowszechnienia paliw 
alternatywnych w różnych rodzajach 
transportu oraz rozmieszczenia 
odpowiedniej infrastruktury i mające na 
celu osiągnięcie celów krajowych na 2020 
r.

skreślone

Or. de

Poprawka 128
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tytuł 1 tabeli

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna liczba punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych w każdym z 
państw członkowskich

Orientacyjna liczba punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych w każdym z 
państw członkowskich

Or. en

Poprawka 130
Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tytuł 1 tabeli

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna liczba punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych w każdym z 
państw członkowskich

Orientacyjna minimalna liczba punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych w 
każdym z państw członkowskich

Or. en

Poprawka 131
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – kolumna 3 tabeli

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba ogólnie dostępnych punktów 
ładowania (w tysiącach)

Liczba ogólnie dostępnych punktów 
ładowania (w tysiącach)

 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
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 32  289
 12 104
 46  414
 12 111
 10 91
 3 23
 4 32
 7 64
 14 131
 122 1099
 4 34

Or. ro

Poprawka 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Punkty powolnego ładowania energią 
elektryczną przeznaczone dla pojazdów 
silnikowych

1.1. Punkty ładowania podstawowego
energią elektryczną przeznaczone dla 
pojazdów silnikowych

Or. en

Poprawka 133
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty powolnego ładowania na prąd 
przemienny przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w złącza
typu 2 opisane w normie EN 62196-

Punkty ładowania podstawowego na prąd 
przemienny przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w 
gniazdo wtykowe typu 2 opisane w normie 
EN 62196-2:2012 i odpowiednich 
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2:2012. aktualizacjach.

Or. en

Poprawka 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty powolnego ładowania na prąd 
przemienny przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w złącza
typu 2 opisane w normie EN 62196-
2:2012.

Punkty ładowania podstawowego na prąd 
przemienny przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w złączki
typu 2 opisane w normie EN 62196-
2:2012.

Or. en

Poprawka 135
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty powolnego ładowania na prąd 
przemienny przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w 
podstawowe urządzenia służące do 
bezprzewodowego przesyłu energii 
elektrycznej zgodnie z normą IEC/TS 
61980-3, która ma zostać przyjęta do 2014 
r.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna stać na przeszkodzie opracowywaniu i wprowadzaniu 
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nowych technologii ładowania, takich jak ładowanie bezprzewodowe.

Poprawka 136
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Punkty szybkiego ładowania energią 
elektryczną przeznaczone dla pojazdów 
silnikowych

1.2. Punkty szybkiego ładowania energią 
elektryczną przeznaczone dla pojazdów 
silnikowych o mocy powyżej 22 kW

Or. en

Poprawka 137
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty szybkiego ładowania na prąd 
przemienny przeznaczone dla pojazdów 
elektrycznych muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w złącza
typu 2 opisane w normie EN 62196-
2:2012.

Punkty szybkiego ładowania na prąd 
przemienny przeznaczone dla pojazdów 
muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w 
przymocowane przewody ze złączką typu 
2, jak opisano w normie EN 62196-2:2012 
i odpowiednich aktualizacjach.

Or. en

Poprawka 138
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty szybkiego ładowania na prąd stały 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w złącza 
typu „Combo 2” opisane w odpowiedniej 
normie EN, która ma być przyjęta do 2014 
r.

Punkty szybkiego ładowania na prąd stały 
przeznaczone dla pojazdów elektrycznych 
muszą być – ze względów 
interoperacyjności – wyposażone w 
obsługujące wiele standardów złączki
umożliwiające połączenie zarówno
„CHAdeMO” , jak i typu „Combo 2”, jak 
opisano w odpowiedniej normie EN, która 
ma być przyjęta do 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przyszłe normy były neutralne z punktu widzenia technologii i kompatybilne 
ze zmianami zachodzącymi na rynku, tzn. aby były zgodne z produkowanymi i używanymi w 
UE pojazdami elektrycznymi.

Poprawka 139
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty uzupełniania LNG przeznaczone 
dla statków wodnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami EN, które mają 
być przyjęte do 2014 r.

Punkty uzupełniania LNG przeznaczone 
dla statków wodnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami EN, które mają 
być przyjęte zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i normami IMO i ISO do 2014 
r. Państwa członkowskie muszą 
koordynować działania w zakresie 
wspólnego wspierania jak najszybszego 
opracowania tych norm przez IMO i ISO.

Or. en


