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Alteração 16
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Com base na consulta de partes 
interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, o gás 
natural e o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
foram identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização.

(4) Com base na consulta de partes 
interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, o gás 
natural e o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
foram identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização. A 
descarbonização do setor dos transportes 
necessita, todavia, de medidas e 
estratégias complementares que excedam 
claramente a mera promoção desses 
combustíveis alternativos, como a redução 
global do consumo de energia, a definição 
de normas adequadas para as emissões de 
CO2 dos veículos, aplicadas a todos os 
modos de transporte e completadas por 
exigências em matéria de eficiência 
energética que abranjam todos os tipos de 
sistemas de propulsão, o desenvolvimento 
de modos de transportes públicos, 
coletivos ou não motorizados ou ainda a 
plena aplicação dos princípios do 
«utilizador-pagador» ou 
«poluidor-pagador».

Or. fr

Alteração 17
Markus Pieper

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Com base na consulta de partes 
interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, o gás 
natural e o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
foram identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização.

(4) Com base na consulta de partes 
interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, o gás 
natural, o gás natural liquefeito (GNL) e o 
gás de petróleo liquefeito (GPL) foram 
identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização.

Or. de

Alteração 18
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Com base na consulta de partes 
interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, o gás 
natural e o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
foram identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização.

(4) Com base na consulta de partes 
interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, 
combustíveis parafínicos, o gás natural e o 
gás de petróleo liquefeito (GPL) foram 
identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização.

Or. en

Alteração 19
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Com base na consulta de partes (4) Com base na consulta de partes 
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interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, o gás 
natural e o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
foram identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização.

interessadas e peritos nacionais, bem como 
de técnicos especializados, a eletricidade, o 
hidrogénio, os biocombustíveis, o gás 
natural (eventualmente o gás de xisto) e o 
gás de petróleo liquefeito (GPL) foram 
identificados como os principais 
combustíveis alternativos com potencial 
para substituir duradouramente o petróleo e 
para a descarbonização.

Or. nl

Alteração 20
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O relatório do grupo de alto nível 
CARS 21, de 6 de junho de 2012, declara 
que a falta de uma infraestrutura 
harmonizada para combustíveis 
alternativos à escala da União dificulta a 
introdução no mercado de veículos 
movidos a combustíveis alternativos e 
atrasa os correspondentes benefícios 
ambientais. A Comunicação da Comissão 
sobre um plano de ação para uma 
indústria automóvel competitiva e 
sustentável na Europa (CARS 2020) 
retoma as principais recomendações do 
relatório do grupo de alto nível CARS 21 
e apresenta um plano de ação baseado 
nelas. A presente diretiva, relativa à 
infraestrutura para combustíveis 
alternativos, é uma das ações-chave 
anunciadas pela Comissão.

Suprimido

Or. nl

Alteração 21
Yannick Jadot
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Importa evitar que a introdução 
descoordenada dos combustíveis 
alternativos no mercado provoque a 
fragmentação do mercado interno. Os 
quadros coordenados de política de todos 
os Estados-Membros devem,
consequentemente, proporcionar a 
segurança a longo prazo que é necessária 
para o investimento privado e público na 
tecnologia dos veículos e dos combustíveis 
e na montagem da infraestrutura. Os 
Estados-Membros devem, pois, instituir 
quadros de política nacional que delineiem 
os seus objetivos, metas e ações de apoio 
ao desenvolvimento do mercado dos 
combustíveis alternativos, incluindo a 
infraestrutura necessária a instalar. Os 
Estados-Membros devem cooperar com 
outros Estados-Membros seus vizinhos aos 
níveis regional ou macrorregional, 
mediante consulta ou quadros de política 
conjunta, designadamente quando a 
continuidade da cobertura de 
infraestruturas para os combustíveis
alternativos é necessária além das 
fronteiras nacionais ou quando se impõe a 
construção de novas infraestruturas na 
proximidade das fronteiras nacionais. A 
Comissão deve assegurar a coordenação 
destes quadros de política nacional e a sua 
coerência a nível da UE, na sequência de 
uma avaliação periódica.

(6) Importa evitar que a introdução 
descoordenada dos combustíveis 
alternativos no mercado provoque a 
fragmentação do mercado interno. Os 
quadros coordenados de política de todos 
os Estados-Membros devem inscrever-se 
no duplo objetivo de pôr fim à 
dependência dos transportes em relação 
ao petróleo e de alcançar, até 2050, uma 
redução de 60% dos gases com efeito de 
estufa provenientes dos transportes. Os 
Estados-Membros devem, pois, instituir 
quadros de política nacional que delineiem 
os seus objetivos em matéria de redução 
global do consumo de energia –
mormente de petróleo e respetivos 
derivados – no setor dos transportes, de 
introdução dos transportes públicos 
elétricos e dos combustíveis alternativos, 
incluindo a infraestrutura necessária a 
instalar. Os Estados-Membros devem 
cooperar com outros Estados-Membros 
seus vizinhos aos níveis regional ou 
macrorregional, mediante consulta ou 
quadros de política conjunta, 
designadamente quando a continuidade da 
cobertura de infraestruturas para os 
combustíveis alternativos é necessária além 
das fronteiras nacionais ou quando se 
impõe a construção de novas 
infraestruturas na proximidade das 
fronteiras nacionais. A Comissão deve 
assegurar a coordenação destes quadros de 
política nacional e a sua coerência a nível 
da UE, na sequência de uma avaliação 
periódica.

Or. fr
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Alteração 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Importa evitar que a introdução 
descoordenada dos combustíveis 
alternativos no mercado provoque a 
fragmentação do mercado interno. Os 
quadros coordenados de política de todos 
os Estados-Membros devem, 
consequentemente, proporcionar a 
segurança a longo prazo que é necessária 
para o investimento privado e público na 
tecnologia dos veículos e dos combustíveis 
e na montagem da infraestrutura. Os 
Estados-Membros devem, pois, instituir 
quadros de política nacional que delineiem 
os seus objetivos, metas e ações de apoio 
ao desenvolvimento do mercado dos 
combustíveis alternativos, incluindo a 
infraestrutura necessária a instalar. Os 
Estados-Membros devem cooperar com 
outros Estados-Membros seus vizinhos aos 
níveis regional ou macrorregional, 
mediante consulta ou quadros de política 
conjunta, designadamente quando a 
continuidade da cobertura de 
infraestruturas para os combustíveis 
alternativos é necessária além das 
fronteiras nacionais ou quando se impõe a 
construção de novas infraestruturas na 
proximidade das fronteiras nacionais. A 
Comissão deve assegurar a coordenação 
destes quadros de política nacional e a sua 
coerência a nível da UE, na sequência de 
uma avaliação periódica.

(6) Importa evitar que a introdução 
descoordenada dos combustíveis 
alternativos no mercado provoque a 
fragmentação do mercado interno. Os 
quadros coordenados de política de todos
os Estados-Membros devem, 
consequentemente, proporcionar a 
segurança a longo prazo que é necessária 
para o investimento privado e público na 
tecnologia dos veículos e dos combustíveis 
e na montagem da infraestrutura. Os 
Estados-Membros devem, pois, instituir 
quadros de política nacional que delineiem 
os seus objetivos, metas e ações de apoio 
ao desenvolvimento do mercado dos 
combustíveis alternativos, incluindo a 
infraestrutura necessária a instalar. Os 
Estados-Membros devem cooperar com 
outros Estados-Membros seus vizinhos aos 
níveis regional ou macrorregional, 
mediante consulta ou quadros de política 
conjunta, designadamente quando a 
continuidade da cobertura de 
infraestruturas para os combustíveis 
alternativos é necessária além das 
fronteiras nacionais ou quando se impõe a 
construção de novas infraestruturas na 
proximidade das fronteiras nacionais. A 
Comissão deve assegurar a coordenação 
destes quadros de política nacional e a sua 
coerência a nível da UE, na sequência de 
uma avaliação periódica. A Comissão deve 
também explorar todos os meios e todas as 
fontes que permitam promover as 
infraestruturas para os combustíveis 
alternativos.

Or. en
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Alteração 23
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Importa evitar que a introdução 
descoordenada dos combustíveis 
alternativos no mercado provoque a 
fragmentação do mercado interno. Os 
quadros coordenados de política de todos 
os Estados-Membros devem, 
consequentemente, proporcionar a 
segurança a longo prazo que é necessária 
para o investimento privado e público na 
tecnologia dos veículos e dos combustíveis 
e na montagem da infraestrutura. Os 
Estados-Membros devem, pois, instituir 
quadros de política nacional que delineiem 
os seus objetivos, metas e ações de apoio 
ao desenvolvimento do mercado dos 
combustíveis alternativos, incluindo a 
infraestrutura necessária a instalar. Os 
Estados-Membros devem cooperar com 
outros Estados-Membros seus vizinhos aos 
níveis regional ou macrorregional, 
mediante consulta ou quadros de política 
conjunta, designadamente quando a 
continuidade da cobertura de 
infraestruturas para os combustíveis 
alternativos é necessária além das 
fronteiras nacionais ou quando se impõe a 
construção de novas infraestruturas na 
proximidade das fronteiras nacionais. A 
Comissão deve assegurar a coordenação 
destes quadros de política nacional e a sua 
coerência a nível da UE, na sequência de 
uma avaliação periódica.

(6) Importa evitar que a introdução 
descoordenada dos combustíveis 
alternativos no mercado provoque a 
fragmentação do mercado interno. Os 
quadros coordenados de política de todos 
os Estados-Membros devem, 
consequentemente, proporcionar a 
segurança a longo prazo que é necessária 
para o investimento privado e público na 
tecnologia dos veículos e dos combustíveis 
e na montagem da infraestrutura. O 
regulamento deve proporcionar os 
incentivos adequados, nomeadamente 
favorecendo a convergência dos quadros.
Os Estados-Membros devem, pois, instituir 
quadros de política nacional que delineiem 
os seus objetivos, metas e ações de apoio 
ao desenvolvimento do mercado dos 
combustíveis alternativos, incluindo a 
infraestrutura necessária a instalar. Os 
Estados-Membros devem cooperar com 
outros Estados-Membros seus vizinhos aos 
níveis regional ou macrorregional, 
mediante consulta ou quadros de política 
conjunta, designadamente quando a 
continuidade da cobertura de 
infraestruturas para os combustíveis 
alternativos é necessária além das 
fronteiras nacionais ou quando se impõe a 
construção de novas infraestruturas na 
proximidade das fronteiras nacionais. A 
Comissão deve assegurar a coordenação 
destes quadros de política nacional e a sua 
coerência a nível da UE, na sequência de 
uma avaliação periódica.

Or. en

Alteração 24
Yannick Jadot
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Somente os combustíveis incluídos nos 
quadros de política nacional devem ser 
elegíveis para as medidas de apoio, 
nacionais e da União, à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, a fim de 
centrar o apoio público num 
desenvolvimento coordenado do mercado 
interno com vista à mobilidade em toda a 
União, utilizando veículos e embarcações 
movidos a combustíveis alternativos.

Suprimido

Or. fr

Alteração 25
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Devem ser levadas a efeito medidas de 
apoio à infraestrutura dos combustíveis 
alternativos, no respeito das regras 
relativas aos auxílios estatais estabelecidas 
pelo TFUE.

(8) Devem ser levadas a efeito medidas de 
apoio aos combustíveis alternativos e à 
infraestrutura associada, no respeito das 
regras relativas aos auxílios estatais 
estabelecidas pelo TFUE. As medidas de 
apoio financeiro direto e indireto por 
parte da União e dos Estados-Membros 
não são autorizadas.

Or. fr

Alteração 26
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os biocombustíveis são combustíveis 
produzidos a partir de biomassa, conforme 
a definição constante da Diretiva 
2009/28/CE. São atualmente o tipo mais 
importante de combustíveis alternativos: a 
sua parte nos transportes da UE cifra-se em 
4,4%. Podem contribuir para uma 
redução substancial nas emissões totais de 
CO2, se forem produzidos 
sustentavelmente e não causarem 
alterações indiretas na utilização dos 
solos. Podem também fornecer energia 
não poluente a todos os modos de 
transporte. Contudo, a sua utilização 
poderá ser limitada por condicionalismos 
de fornecimento e questões de 
sustentabilidade.

(9) Os biocombustíveis são combustíveis 
produzidos a partir de biomassa. São 
atualmente o tipo mais importante de 
combustíveis alternativos: a sua parte nos 
transportes da UE cifra-se em 4,4%.

Or. nl

Alteração 27
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A falta de desenvolvimento 
harmonizado da infraestrutura para 
combustíveis alternativos em toda a União 
impede o surgimento de economias de 
escala do lado da oferta e a mobilidade a 
nível da UE do lado da procura. É 
necessário construir novas redes de 
infraestruturas, designadamente para a 
eletricidade, o hidrogénio e o gás natural 
(GNL e GNC).

(10) A falta de desenvolvimento 
harmonizado da infraestrutura para 
combustíveis alternativos em toda a União 
impede o surgimento de economias de 
escala do lado da oferta e a mobilidade a 
nível da UE do lado da procura. É 
necessário construir novas redes de 
infraestruturas, designadamente para a 
eletricidade, o hidrogénio e o gás natural 
(GNL e GNC). Recorda a importância do 
desenvolvimento tecnológico, da 
demonstração e das infraestruturas, em 
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especial no que respeita ao hidrogénio.

Or. en

Alteração 28
Markus Pieper

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A falta de desenvolvimento 
harmonizado da infraestrutura para 
combustíveis alternativos em toda a União 
impede o surgimento de economias de 
escala do lado da oferta e a mobilidade a 
nível da UE do lado da procura. É 
necessário construir novas redes de 
infraestruturas, designadamente para a 
eletricidade, o hidrogénio e o gás natural 
(GNL e GNC).

(10) A falta de desenvolvimento 
harmonizado da infraestrutura para 
combustíveis alternativos em toda a União 
impede o surgimento de economias de 
escala do lado da oferta e a mobilidade a 
nível da UE do lado da procura. É 
necessário construir novas redes de 
infraestruturas, designadamente para a 
eletricidade, o hidrogénio, o gás natural 
(GNL e GNC) e o gás de petróleo 
liquefeito (GPL).

Or. de

Alteração 29
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos,  
inclusive de duas rodas, em aglomerações 
urbanas, o que pode contribuir para 
melhorar a qualidade do ar e reduzir o 
ruído. Os Estados-Membros devem 
assegurar a instalação de pontos de 
carregamento para veículos elétricos com 
uma cobertura suficiente — pelo menos o 
dobro do número de veículos —, sendo 
10% deles de acesso público e pondo 

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos,  
inclusive de duas rodas, em aglomerações 
urbanas, o que pode contribuir para 
melhorar a qualidade do ar e reduzir o 
ruído. A instalação de pontos de 
carregamento para veículos elétricos recai 
na política nacional dos 
Estados-Membros.
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especial ênfase nas aglomerações 
urbanas. Os proprietários de veículos 
elétricos particulares dependem, em 
grande medida, do acesso a pontos de 
carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os 
situados em edifícios de apartamentos, 
escritórios e empresas. As autoridades 
públicas devem estabelecer disposições 
regulamentares para apoio aos cidadãos, 
assegurando que os promotores e gestores 
dos locais fornecem a infraestrutura 
adequada, com suficientes pontos de 
carregamento de veículos elétricos.

__________________
1 De acordo com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do TUE.

Or. nl

Alteração 30
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os
Estados-Membros devem assegurar a
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 

(11) A eletricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis é um 
combustível limpo particularmente atrativo 
para a implantação de veículos elétricos, 
inclusive de duas rodas, em aglomerações 
urbanas, o que pode contribuir para 
melhorar a qualidade do ar e reduzir o 
ruído. Os Estados-Membros devem zelar 
pela instalação de pontos de carregamento 
para veículos elétricos, nomeadamente os 
de utilização coletiva (automóveis 
partilhados, táxis, furgonetas, autocarros, 
elétricos, comboios, etc.), bem como para 
bicicletas, motoretas e motociclos de 
propulsão elétrica com uma cobertura 
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pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase 
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

Or. fr

Alteração 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase 
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem procurar
assegurar a instalação de pontos de 
carregamento para veículos elétricos com 
uma cobertura suficiente e que parte deles 
seja de acesso público, tendo em conta os 
aspetos geográficos e socioeconómicos e 
pondo especial ênfase nas aglomerações 
urbanas. Os proprietários de veículos 
elétricos particulares dependem, em grande 
medida, do acesso a pontos de 
carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
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empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

Or. en

Alteração 32
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase 
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente, sendo um número adequado 
deles de acesso público e pondo especial 
ênfase nas aglomerações urbanas. Os 
proprietários de veículos elétricos 
particulares dependem, em grande medida, 
do acesso a pontos de carregamento em 
parques de estacionamento coletivos, como 
os situados em edifícios de apartamentos, 
escritórios e empresas. As autoridades 
públicas devem estabelecer disposições 
regulamentares para apoio aos cidadãos, 
assegurando que os promotores e gestores 
dos locais fornecem a infraestrutura 
adequada, com suficientes pontos de 
carregamento de veículos elétricos.

Or. de
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Alteração 33
Markus Pieper

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase 
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — um em cada quatro veículos 
—, sendo 10% deles de acesso público e 
pondo especial ênfase nas aglomerações 
urbanas. Os proprietários de veículos 
elétricos particulares dependem, em grande 
medida, do acesso a pontos de 
carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

Or. de

Alteração 34
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 

(11) A eletricidade proveniente de fontes 
de energia renováveis é um combustível 
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implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase 
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente, sendo 10% deles de acesso 
público e pondo especial ênfase nas 
aglomerações urbanas. Os proprietários de 
veículos elétricos particulares dependem, 
em grande medida, do acesso a pontos de 
carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

Or. en

Alteração 35
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo particularmente atrativo para a 
implantação de veículos elétricos, inclusive 
de duas rodas, em aglomerações urbanas, o 
que pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
de acesso público e pondo especial ênfase 

(11) A eletricidade é um combustível 
limpo no ponto de utilização e é 
particularmente atrativo para a implantação 
de veículos elétricos, inclusive de duas 
rodas, em aglomerações urbanas, o que 
pode contribuir para melhorar a qualidade 
do ar e reduzir o ruído. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de carregamento para 
veículos elétricos com uma cobertura 
suficiente — pelo menos o dobro do 
número de veículos —, sendo 10% deles 
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nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

de acesso público e pondo especial ênfase 
nas aglomerações urbanas. Os proprietários 
de veículos elétricos particulares 
dependem, em grande medida, do acesso a 
pontos de carregamento em parques de 
estacionamento coletivos, como os situados 
em edifícios de apartamentos, escritórios e 
empresas. As autoridades públicas devem 
estabelecer disposições regulamentares 
para apoio aos cidadãos, assegurando que 
os promotores e gestores dos locais 
fornecem a infraestrutura adequada, com 
suficientes pontos de carregamento de 
veículos elétricos.

Or. en

Alteração 36
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Aquando do desenvolvimento da 
infraestrutura para os veículos elétricos, 
tem de ser tida em conta a interação dessa 
infraestrutura com a rede elétrica, bem 
como a política de eletricidade da União. 
O estabelecimento e a exploração dos 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos devem processar-se no âmbito de 
um mercado concorrencial, com acesso 
aberto a todas as partes interessadas na 
instalação ou na exploração de 
infraestruturas de carregamento.

Suprimido

Or. nl

Alteração 37
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros devem
assegurar a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas. Possibilitar-se-á deste modo que 
os veículos a hidrogénio circulem em toda 
a União.

(18) Os Estados-Membros que optem por 
isso devem zelar pela montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas.

Or. fr

Alteração 38
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros devem 
assegurar a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas. Possibilitar-se-á deste modo que 
os veículos a hidrogénio circulem em toda 
a União.

(18) Os Estados-Membros que optem pela 
utilização de hidrogénio nos transportes 
devem assegurar a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas. Facilitar-se-á deste modo a 
circulação dos veículos a hidrogénio em 
toda a União.

Or. en
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Alteração 39
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros devem 
assegurar a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas. Possibilitar-se-á deste modo que 
os veículos a hidrogénio circulem em toda 
a União.

(18) Os Estados-Membros devem 
assegurar, à medida que a tecnologia vá 
sendo desenvolvida, a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas. Possibilitar-se-á deste modo que 
os veículos a hidrogénio circulem em toda 
a União.

Or. en

Alteração 40
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem
assegurar a montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de gás natural comprimido 
(GNC) a veículos a motor, em que as 
distâncias entre pontos de abastecimento 
viabilizem a circulação dos veículos deste 
tipo em toda a União, assim como um 
determinado número de pontos de 
abastecimento em aglomerações urbanas.

(20) Os Estados-Membros que optem por 
isso devem zelar pela montagem de uma 
infraestrutura acessível ao público para o 
fornecimento de hidrogénio a veículos a 
motor, em que as distâncias entre pontos de 
abastecimento viabilizem a circulação dos 
veículos deste tipo no território nacional, 
assim como um determinado número de 
pontos de abastecimento em aglomerações 
urbanas.

Or. fr
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Alteração 41
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Com o crescente aumento do tipo de 
combustíveis para veículos a motor, aliado 
ao atual crescimento da mobilidade 
rodoviária dos cidadãos em toda a União, é 
necessário proporcionar aos consumidores 
informações claras e compreensíveis sobre 
a compatibilidade dos seus veículos com os 
diversos combustíveis disponibilizados no 
mercado dos combustíveis para transportes 
da UE, sem prejuízo do disposto na 
Diretiva 2009/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2009, que altera a Diretiva 98/70/CE no 
que se refere às especificações da gasolina 
e do gasóleo rodoviário e não rodoviário e 
à introdução de um mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e que altera a 
Diretiva 1999/32/CE do Conselho no que 
se refere às especificações dos 
combustíveis utilizados nas embarcações 
de navegação interior e que revoga a 
Diretiva 93/12/CEE.

(24) Com o crescente aumento do tipo de 
combustíveis para veículos a motor, aliado 
ao atual crescimento da mobilidade 
rodoviária dos cidadãos em toda a União, é 
necessário proporcionar aos consumidores 
informações claras e compreensíveis sobre 
a compatibilidade dos seus veículos com os 
diversos combustíveis disponibilizados no 
mercado dos combustíveis para transportes 
da UE, sem prejuízo do disposto na 
Diretiva 2009/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2009, que altera a Diretiva 98/70/CE no 
que se refere às especificações da gasolina 
e do gasóleo rodoviário e não rodoviário e 
à introdução de um mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e que altera a 
Diretiva 1999/32/CE do Conselho no que 
se refere às especificações dos 
combustíveis utilizados nas embarcações 
de navegação interior e que revoga a 
Diretiva 93/12/CEE. Em particular, 
convém estudar a hipótese de normalizar, 
à escala da UE, a cor das mangueiras e 
dos injetores usados para o abastecimento 
de combustível nas estações de 
abastecimento.

Or. en

Alteração 42
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de assegurar a adaptação do (25) A fim de assegurar a adaptação do 
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dispositivo da presente diretiva à evolução 
do mercado e ao progresso técnico, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia em 
relação à gama de combustíveis 
alternativos, às características da 
infraestrutura e à cobertura adequada, 
assim como às normas aplicáveis aos 
combustíveis. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos.

dispositivo da presente diretiva à evolução 
do mercado e ao progresso técnico, a
Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2018, uma revisão da 
presente diretiva, em particular no que 
respeita à gama de combustíveis 
alternativos, às características da 
infraestrutura e à cobertura adequada, 
assim como às normas aplicáveis aos 
combustíveis.  Para este efeito, é
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas, inclusive 
ao nível de peritos.

Or. de

Alteração 43
Markus Pieper

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de assegurar a adaptação do 
dispositivo da presente diretiva à evolução 
do mercado e ao progresso técnico, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia em 
relação à gama de combustíveis 
alternativos, às características da 
infraestrutura e à cobertura adequada, 
assim como às normas aplicáveis aos 
combustíveis. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos.

(25) A fim de assegurar a adaptação do 
dispositivo da presente diretiva à evolução 
do mercado e ao progresso técnico, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia em relação às 
características da infraestrutura e à 
cobertura adequada, assim como às normas 
aplicáveis aos combustíveis. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos.

Or. de
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Alteração 44
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece um quadro 
comum de medidas para a criação de uma 
infraestrutura para combustíveis 
alternativos na União Europeia, a fim de 
romper a dependência dos transportes em 
relação ao petróleo, e define as condições 
mínimas para a montagem da infraestrutura 
de combustíveis alternativos e as 
especificações técnicas comuns, incluindo 
os pontos de carregamento para veículos 
elétricos e os pontos de abastecimento de 
gás natural (GNL e GNC) e de hidrogénio.

A presente diretiva inscreve-se no duplo 
objetivo de pôr fim à dependência dos 
transportes em relação ao petróleo e de 
alcançar, até 2050, uma redução de 60% 
dos gases com efeito de estufa 
provenientes dos transportes. A diretiva 
estabelece um quadro comum para 
medidas que visem facilitar o 
desenvolvimento de infraestruturas para 
combustíveis alternativos na União 
Europeia e define as condições mínimas 
para a montagem da infraestrutura de 
combustíveis alternativos e as 
especificações técnicas comuns, incluindo 
os pontos de carregamento para veículos 
elétricos e os pontos de abastecimento de 
gás natural (GNL e GNC) e de hidrogénio.

Or. fr

Alteração 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. «Combustíveis alternativos», 
combustíveis que substituem as fontes de 
petróleo fóssil no fornecimento de energia 
para transportes e que têm potencial para 
contribuir para a sua descarbonização.
Incluem:

1. «Combustíveis alternativos», 
combustíveis que substituem as fontes de 
petróleo fóssil no fornecimento de energia 
para transportes e que têm potencial para 
contribuir para a sua descarbonização.
Incluem, a título de exemplo:

Or. ro
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Alteração 46
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. «Combustíveis alternativos»,  
combustíveis que substituem as fontes de
petróleo fóssil no fornecimento de energia 
para transportes e que têm potencial para 
contribuir para a sua descarbonização.  
Incluem:

1. «Combustíveis alternativos»,
combustíveis que substituem o petróleo e 
os seus derivados, enquanto fontes de 
energia para transportes. Incluem:

Or. fr

Alteração 47
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a eletricidade, – a eletricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis, conforme a 
definição constante da Diretiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho,

Or. fr

Alteração 48
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– o hidrogénio, – o hidrogénio produzido a partir de fontes 
de energia renováveis, conforme a 
definição constante da Diretiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho,

Or. fr

Alteração 49
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– os biocombustíveis, conforme a definição 
constante da Diretiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho,

– os biocombustíveis avançados 
produzidos a partir de resíduos e detritos, 
conforme a definição constante da Diretiva
[XXXX/XX/CE] do Parlamento Europeu e 
do Conselho que altera a Diretiva 
98/70/CE relativa à qualidade da gasolina 
e do combustível para motores diesel e 
que altera a Diretiva 2009/28/CE relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis,

Or. fr

Alteração 50
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– os combustíveis sintéticos, - os combustíveis parafínicos,

Or. en
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Alteração 51
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– os combustíveis sintéticos, – os combustíveis sintéticos, tais como o 
DME,

Or. de

Justificação

O DME (éter dimetílico) é um combustível que já se encontra disponível no mercado, 
devendo ser especificamente mencionado.

Alteração 52
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– o gás natural, incluindo biometano, em 
forma gasosa (gás natural comprimido –
GNC) ou em forma liquefeita (gás natural 
liquefeito – GNL), e

– o gás natural convencional, incluindo 
biometano, em forma gasosa (gás natural 
comprimido –GNC) ou em forma liquefeita
(gás natural liquefeito – GNL), e

Or. fr

Alteração 53
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 - travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Artigo 2 – n.º 1 - ponto 1 – travessão 5-A 
(novo)
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- Éter dimetílico (DME)

Or. en

Justificação

É conveniente mencionar o éter dimetílico a título de exemplo quando, na proposta, se faz 
referência aos combustíveis sintéticos, dado que o DME poderá tornar-se um combustível 
alternativo importante para os veículos comerciais pesados.

Alteração 54
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– o gás de petróleo liquefeito (GPL); – Éter dimetílico (DME) e
o gás de petróleo liquefeito (GPL);

Or. en

Alteração 55
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– o gás de petróleo liquefeito (GPL); – o gás de petróleo convencional liquefeito
(GPL);

Or. fr

Alteração 56
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento lento, um ponto de
carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um 
veículo elétrico;

2. «Ponto de carregamento», um lugar de
estacionamento reservado, com 
equipamento para carregar um único 
veículo de cada vez (isto é, carregamento 
básico e/ou carregamento rápido e/ou 
carregamento sem fios).

Or. en

Justificação

Com base no caráter da proposta de diretiva, os "pontos de carregamento" referem-se a 
lugares de estacionamento reservados, equipados para o carregamento básico e para o 
carregamento rápido, e não ao número de tomadas ou conectores. Para além disso, a 
presente diretiva não deve constituir um obstáculo ao desenvolvimento e à introdução de 
outras tecnologias de carregamento, tais como o carregamento sem fios, cuja normalização 
internacional está em curso.

Alteração 57
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento lento, um ponto de 
carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

2. «Ponto de carregamento», um lugar de
estacionamento reservado, equipado para 
carregar um único veículo de cada vez 
(carregamento lento, carregamento rápido,
troca física da bateria e/ou carregamento 
sem fios);

Or. en

Alteração 58
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento lento, um ponto de
carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

2. «Ponto de carregamento», um lugar de 
estacionamento reservado, com 
equipamento para carregar um único 
veículo de cada vez ou uma instalação para 
a troca física da bateria de um veículo 
elétrico (isto é, carregamento básico e/ou 
carregamento rápido e/ou carregamento 
sem fios);

Or. en

Alteração 59
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento lento, um ponto de 
carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento lento, um ponto de 
carregamento rápido, um ponto de 
carregamento sem fios, ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

Or. en

Justificação

A presente diretiva não deve constituir um obstáculo ao desenvolvimento e à introdução de 
novas tecnologias de carregamento, tais como o carregamento sem fios.

Alteração 60
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento lento, um ponto de 

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento básico, um ponto de 
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carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

Or. de

Justificação

O carregamento básico também permite alcançar progressos em termos de velocidade. Por 
este motivo, não deve ser objeto de qualquer tipo de discriminação.

Alteração 61
Evžen Tošenovský

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento lento, um ponto de 
carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

.2. «Ponto de carregamento», um ponto de 
carregamento básico, um ponto de 
carregamento rápido ou uma instalação 
para a troca física da bateria de um veículo 
elétrico;

Or. en

Alteração 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 - ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Ponto de carregamento lento», um 
ponto de carregamento que permite 
fornecer diretamente eletricidade a um 
veículo elétrico com potência inferior ou 
igual a 22 kW;

3. «Ponto de carregamento básico», um 
ponto de carregamento que permite 
fornecer diretamente eletricidade a um 
veículo elétrico com potência inferior ou 
igual a 22 kW;

Or. en
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Alteração 63
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 - ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Ponto de carregamento lento», um 
ponto de carregamento que permite 
fornecer diretamente eletricidade a um 
veículo elétrico com potência inferior ou 
igual a 22 kW;

3. «Ponto de carregamento básico», um 
ponto de carregamento que permite 
fornecer diretamente eletricidade a um 
veículo elétrico com potência inferior ou 
igual a 3,7 kW;

Or. en

Alteração 64
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Ponto de carregamento rápido», um 
ponto de carregamento que permite 
fornecer diretamente eletricidade a um 
veículo elétrico com potência superior a 
22 kW;

4. «Ponto de carregamento rápido», um 
ponto de carregamento que permite 
fornecer diretamente eletricidade a um 
veículo elétrico com potência superior a 
3,7 kW;

Or. en

Alteração 65
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Ponto de carregamento ou de 
abastecimento acessível ao público», um 
ponto de carregamento ou de 
abastecimento que oferece acesso 

5. «Ponto de carregamento ou de 
abastecimento acessível ao público», um 
ponto de carregamento ou de 
abastecimento ao qual os utentes têm
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não-discriminatório aos utentes; acesso não discriminatório e interoperável
à escala da UE, com um sistema de 
pagamento amplamente aceite;

Or. en

Alteração 66
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Ponto de carregamento ou de 
abastecimento acessível ao público», um 
ponto de carregamento ou de 
abastecimento que oferece acesso 
não-discriminatório aos utentes;

5. «Ponto de carregamento ou de 
abastecimento acessível ao público», um 
ponto de carregamento ou de 
abastecimento que oferece acesso 
não-discriminatório aos utentes e cujo 
equipamento técnico é interoperável à 
escala da UE;

Or. de

Justificação

Apenas os equipamentos técnicos que são interoperáveis à escala da UE possibilitam uma 
mobilidade transfronteiras dos veículos.

Alteração 67
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Ponto de carregamento ou de 
abastecimento acessível ao público», um 
ponto de carregamento ou de 
abastecimento que oferece acesso 
não-discriminatório aos utentes;

5. «Ponto de carregamento ou de 
abastecimento acessível ao público», um 
ponto de carregamento ou de 
abastecimento ao qual os utentes têm
acesso não discriminatório, fácil, livre e 
interoperável à escala da UE, com um 
sistema de pagamento amplamente aceite;

Or. en
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Alteração 68
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Veículo elétrico»,  um veículo na 
aceção da Diretiva 2007/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de setembro de 2007, que estabelece um 
quadro para a homologação dos veículos 
a motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a serem utilizados nesses 
veículos, com velocidade máxima de 
projeto superior a 25 km/h, equipado com 
um ou mais motores de tração, movido a 
energia elétrica e não ligado 
permanentemente à rede, bem como os 
componentes e sistemas de alta tensão dos 
motores que estejam galvanicamente 
ligados ao barramento de alta tensão do 
grupo de tração elétrica;

6) «Veículo elétrico», um veículo equipado 
com um ou mais motores de tração, 
movido a energia elétrica. No âmbito da 
presente diretiva, os veículos elétricos são 
veículos de utilização coletiva (automóveis 
partilhados, táxis, furgonetas, autocarros, 
elétricos, comboios, etc.), bem como para 
bicicletas, motoretas e motociclos de 
propulsão elétrica.

Or. fr

Alteração 69
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. nl

Alteração 70
Alejo Vidal-Quadras
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Medidas de apoio à procura

Or. en

Alteração 71
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1  – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– metas para a implantação dos 
combustíveis alternativos;

– metas para a redução global do consumo 
de energia – mormente de petróleo e os 
seus derivados – no setor dos transportes, 
para a redução do congestionamento 
urbano, para a implantação dos
transportes públicos elétricos e dos
combustíveis alternativos;

Or. fr

Alteração 72
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

– avaliação da necessidade de pontos de 
abastecimento de GNL em portos não 
pertencentes à Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) de base, mas que 
sejam importantes para embarcações não 
envolvidas em operações de transporte, 
com destaque para os navios de pesca;

– avaliação da necessidade de pontos de 
abastecimento de GNL em portos não 
pertencentes à Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) de base;

Or. en
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Alteração 73
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 8.º e a modificar a lista de 
elementos referida no n.º 1 e as 
informações previstas no anexo I.

Suprimido

Or. de

Alteração 74
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
a instalação de um número mínimo de 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos – pelo menos o número indicado 
no quadro do anexo II – até 31 de 
dezembro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem orientar-
se, no âmbito dos seus quadros de política 
nacional, pelo número de pontos de 
carregamento para veículos elétricos 
indicado no quadro do anexo II, e garantir 
a respetiva instalação até 31 de dezembro 
de 2020.

Or. de

Alteração 75
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar
a instalação de um número mínimo de 

1. De dois em dois anos, os Estados-
Membros devem fixar um número mínimo 
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pontos de carregamento para veículos 
elétricos – pelo menos o número indicado 
no quadro do anexo II – até 31 de 
dezembro de 2020.

de pontos de carregamento a serem 
instalados para veículos elétricos, 
calculado com base na frota existente de 
veículos movidos a eletricidade e na 
previsão de crescimento da mesma nos 
anos seguintes, com vista a alcançar o 
número indicado no quadro do anexo II até 
31 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 76
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de um número mínimo de 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos – pelo menos o número indicado 
no quadro do anexo II – até 31 de
dezembro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de um número mínimo de 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos – pelo menos o número indicado 
no quadro do anexo II – até 31 de 
dezembro de 2020. A Comissão deve 
avaliar o número de novos registos anuais 
de veículos elétricos na UE e rever, até 1 
de janeiro de 2017, o número de pontos de 
carregamento necessários.

Or. de

Justificação

É fundamental proceder à avaliação do número de registos anuais de veículos elétricos, bem 
como do número de pontos de carregamento necessários, a fim de garantir um equilíbrio 
adequado entre os veículos elétricos existentes e as respetivas infraestruturas.

Alteração 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de um número mínimo de 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos – pelo menos o número indicado 
no quadro do anexo II – até 31 de 
dezembro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem procurar 
assegurar a instalação de um número de 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos, incluindo os pontos de 
carregamento de acesso público – se for 
caso disso, o número indicativo 
mencionado no quadro do anexo II – até 
31 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 78
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de um número mínimo de 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos – pelo menos o número indicado 
no quadro do anexo II – até 31 de 
dezembro de 2020.

1. Os Estados-Membros devem esforçar-se 
por assegurar a instalação de um número 
mínimo de pontos de carregamento para 
veículos elétricos até 31 de dezembro de 
2020.

Or. fr

Alteração 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 10% dos pontos de 
carregamento devem ser de acesso 
público.

Suprimido

Or. en
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Alteração 80
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 10% dos pontos de 
carregamento devem ser de acesso público.

2. Uma média de 10% dos pontos de 
carregamento, em particular nas zonas 
urbanas com mais de 100.000 habitantes,
deve ser de acesso público. O número 
preciso deve ser determinado de acordo 
com a necessidade de uma infraestrutura 
pública de carregamento em cada zona. 

Or. de

Justificação

Os combustíveis alternativos podem ser utilizados por muitos utentes, sobretudo nas zonas 
urbanas. A fim de garantir boas condições de utilização, é conveniente determinar o número 
preciso de pontos de carregamento em função da necessidade de infraestruturas de 
carregamento.

Alteração 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 10% dos pontos de 
carregamento devem ser de acesso público.

2. Pelo menos 90% dos pontos de 
carregamento devem ser de acesso público.

Or. ro

Alteração 82
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os pontos de carregamento sem fios 
para veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.3, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2017.

Or. en

Justificação

A presente diretiva não deve constituir um obstáculo ao desenvolvimento e à introdução de 
novas tecnologias de carregamento, tais como o carregamento sem fios.

Alteração 83
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de carregamento lento para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2015.

Os pontos de carregamento lento para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2017.

Or. de

Alteração 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de carregamento lento para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2015.

Os pontos de carregamento básico para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2015.
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Or. en

Alteração 85
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de carregamento lento para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2015.

Os pontos de carregamento lento para 
veículos elétricos devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 1.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2017.

Or. en

Justificação

A fim de ter em devida conta os investimentos já programados e a frota atual de veículos 
elétricos, é fundamental proporcionar aos fabricantes tempo suficiente para se adaptarem a 
uma norma técnica comum relativa aos pontos de carregamento lento e rápido.

Alteração 86
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2 - ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Para simplificar o carregamento nos 
diferentes pontos de carregamento, estes 
devem estar equipados com um conector 
AC/DC combinado.

Or. de

Justificação

Um sistema combinado de carregamento para veículos elétricos possibilita o carregamento 
básico e o carregamento rápido através da utilização do conector do veículo e simplifica o 
processo de carregamento.
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Alteração 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que o equipamento para os pontos de 
carregamento lento ou rápido, em 
conformidade com o anexo III, pontos 1.1 
e 1.2, é disponibilizado em condições 
justas, razoáveis e não discriminatórias.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o equipamento para os pontos de 
carregamento básico ou rápido, em 
conformidade com o anexo III, pontos 1.1 
e 1.2, é disponibilizado em condições 
justas, razoáveis e não discriminatórias.

Or. en

Alteração 88
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pontos de carregamento de acesso 
público para veículos elétricos devem ser 
equipados com sistemas de contadores 
inteligentes na aceção do artigo 2.º, n.º 28, 
da Diretiva 2012/27/UE e respeitar o 
disposto no artigo 9.º, n.º 2, da mesma 
diretiva.

6. Para o carregamento nos pontos de 
carregamento de acesso público para 
veículos elétricos devem ser instalados 
sistemas de contadores inteligentes e 
transparentes na aceção do artigo 2.º, 
n.º 28, da Diretiva 2012/27/UE que 
respeitem o disposto no artigo 9.º, n.º 2, da 
mesma diretiva.

Or. de

Justificação

A fim de possibilitar a inovação e de maximizar os benefícios para o consumidor, é 
necessário instalar sistemas de contadores inteligentes e transparentes nos pontos de 
carregamento de acesso público para veículos elétricos.

Alteração 89
Fiona Hall
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os pontos de carregamento de acesso 
público para veículos elétricos devem ser 
equipados com sistemas de contadores 
inteligentes na aceção do artigo 2.º, n.º 28, 
da Diretiva 2012/27/UE e respeitar o 
disposto no artigo 9.º, n.º 2, da mesma 
diretiva.

6. Os pontos de carregamento de acesso 
público para veículos elétricos devem ser 
equipados, quer individualmente quer de 
forma agregada, com sistemas de 
contadores inteligentes na aceção do 
artigo 2.º, n.º 28, da Diretiva 2012/27/UE e 
respeitar o disposto no artigo 9.º, n.º 2, da 
mesma diretiva.

Or. en

Alteração 90
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O disposto no anexo I, ponto 1, alínea 
h), e no anexo I, ponto 2, último parágrafo, 
da Diretiva 2009/72/CE deve aplicar-se aos 
dados de consumo e ao sistema de contador 
do ponto de carregamento de veículos 
elétricos.

7. O disposto no anexo I, ponto 1, alínea 
h), e no anexo I, ponto 2, último parágrafo, 
da Diretiva 2009/72/CE deve aplicar-se aos 
dados de consumo e ao sistema de contador 
do ponto de carregamento de veículos 
elétricos nas instalações privadas dos 
consumidores.

Or. en

Justificação

Os pontos de carregamento públicos podem não necessitar de disposições pormenorizadas 
em matéria de faturação se forem oferecidos aos clientes como parte de um serviço.

Alteração 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros não podem proibir 
os utentes de veículos elétricos de 
adquirirem eletricidade a qualquer 
fornecedor, independentemente do 
Estado-Membro em que este estiver 
registado. Os Estados-Membros devem 
assegurar o direito dos consumidores de 
contratarem o fornecimento de 
eletricidade simultaneamente a vários 
fornecedores, de modo a que o 
fornecimento de eletricidade para um 
veículo elétrico possa ser contratado 
separadamente.

8. Os Estados-Membros não podem proibir 
os utentes de veículos elétricos de 
adquirirem eletricidade a qualquer 
fornecedor, independentemente do 
Estado-Membro em que este estiver 
registado.

Or. ro

Alteração 92
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros não podem proibir 
os utentes de veículos elétricos de 
adquirirem eletricidade a qualquer 
fornecedor, independentemente do Estado-
Membro em que este estiver registado. Os 
Estados-Membros devem assegurar o 
direito dos consumidores de contratarem o 
fornecimento de eletricidade 
simultaneamente a vários fornecedores, de 
modo a que o fornecimento de eletricidade 
para um veículo elétrico possa ser 
contratado separadamente.

8. Os Estados-Membros não podem proibir 
os utentes de veículos elétricos de 
adquirirem eletricidade a qualquer 
fornecedor, independentemente do Estado-
Membro em que este estiver registado. Os 
Estados-Membros devem assegurar o 
direito dos consumidores de contratarem o 
fornecimento de eletricidade 
simultaneamente a vários fornecedores, de 
modo a que o fornecimento de eletricidade 
para um veículo elétrico possa ser 
contratado separadamente. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
disposições que precedem não resultam 
na necessidade de taxas de ligação 
separadas ou de uma ligação elétrica 
física separada.

Or. en
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Justificação

A fim de desbloquear os mercados de novos veículos elétricos e apoiar os prestadores de 
serviços independentes, é importante garantir que não existem obstáculos regulamentares ao 
fornecimento separado de eletricidade para os veículos elétricos.

Alteração 93
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os Estados-Membros devem assegurar 
a razoabilidade das tarifas cobradas nos 
pontos de carregamento de acesso público 
e que as mesmas não incluem penalidades 
ou taxas proibitivas pelo carregamento de 
veículos elétricos por parte de utentes sem
relação contratual com os operadores dos 
pontos de carregamento.

10. Os Estados-Membros devem assegurar 
a transparência e a razoabilidade das 
tarifas cobradas nos pontos de 
carregamento de acesso público. As 
reduções de preços concedidas aos 
utilizadores de veículos elétricos com
relação contratual com os operadores dos 
pontos de carregamento devem ser 
claramente indicadas e identificáveis.

Or. de

Justificação

A fim de maximizar os benefícios para os consumidores, as informações ao consumidor 
devem ser claras e facilmente visíveis.

Alteração 94
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os Estados-Membros devem assegurar 
a razoabilidade das tarifas cobradas nos 
pontos de carregamento de acesso público 
e que as mesmas não incluem penalidades 
ou taxas proibitivas pelo carregamento de 
veículos elétricos por parte de utentes sem 
relação contratual com os operadores dos 

10. Os Estados-Membros devem assegurar 
a razoabilidade das tarifas cobradas nos 
pontos de carregamento de acesso público 
e que as mesmas não incluem penalidades 
ou taxas proibitivas pelo carregamento de 
veículos elétricos por parte de todos os
utentes.
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pontos de carregamento.

Or. ro

Alteração 95
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de 
dezembro de 2020, possam circular
veículos a hidrogénio em todo o território 
nacional.

1. Os Estados-Membros que optem pela 
instalação de pontos de abastecimento de 
hidrogénio ao abrigo do seu quadro 
político nacional na aceção do artigo 3.º
devem assegurar a disponibilidade de um 
número suficiente de pontos de 
abastecimento de acesso público, 
preferencialmente a intervalos máximos 
de 300 km, para facilitar a circulação de 
veículos a hidrogénio em todo o território 
nacional, o mais tardar em 31 de 
dezembro de 2020. 

Or. en

Alteração 96
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território nacional.

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território nacional, 
desde que o funcionamento dos pontos de 
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abastecimento seja viável do ponto de 
vista económico.

Or. de

Alteração 97
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território nacional.

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem esforçar-se por
assegurar a disponibilidade de um número 
suficiente de pontos de abastecimento de 
acesso público, para que, o mais tardar em 
31 de dezembro de 2020, possam circular 
veículos a hidrogénio, particularmente no 
caso das frotas cativas.

Or. fr

Alteração 98
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público, em particular nas zonas urbanas, 
o mais tardar em 31 de dezembro de 2020, 
para permitir de forma suficiente a 



PE516.901v03-00 46/65 AM\1002401PT.doc

PT

hidrogénio em todo o território nacional. circulação de veículos a hidrogénio em 
todo o território nacional.

Or. de

Justificação

O potencial de utilização dos combustíveis alternativos é especialmente elevado nas zonas 
urbanas.

Alteração 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território nacional.

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem procurar 
assegurar a disponibilidade de um número 
suficiente de pontos de abastecimento de 
acesso público, que sejam necessários para 
que, o mais tardar em 31 de dezembro de 
2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território nacional.

Or. en

Alteração 100
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 

1. Os Estados-Membros em cujo território 
existam já pontos de abastecimento de 
hidrogénio à data de entrada em vigor da 
presente diretiva devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
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de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território nacional.

de pontos de abastecimento de acesso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular veículos a 
hidrogénio em todo o território 
continental.

Or. en

Justificação

Para os Estados-Membros cujo território inclua ilhas, este requisito relativo à distância pode 
parecer redundante e difícil de cumprir. Por conseguinte, é necessário especificar que este 
critério se aplica apenas aos territórios continentais.

Alteração 101
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
cooperar para assegurar a circulação, em 
todas as estradas da RTE-T de base, dos 
veículos pesados movidos a hidrogénio, a 
GNL ou a biocombustíveis avançados.

Or. fr

Alteração 102
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
esforçar-se por assegurar que os pontos 
de abastecimento de hidrogénio, GNL ou 
biocombustíveis avançados de acesso 
público sejam disponibilizados ao 
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transporte marítimo e à navegação 
fluvial.

Or. fr

Alteração 103
Markus Pieper

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Fornecimento de gás de petróleo 

liquefeito para os transportes
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
a disponibilidade de um número 
suficiente de pontos de abastecimento de 
acesso público, a intervalos máximos de 
150 km, para que, o mais tardar em 31 de 
dezembro de 2020, possam circular 
veículos movidos a GNL em todo o 
território nacional. Nos países em que o 
gás natural liquefeito está já estabelecido 
devem ser envidados esforços para 
garantir o pleno abastecimento nas 
estações de serviço nas autoestradas.

Or. de

Alteração 104
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instalação de pontos de abastecimento de 
GNL de acesso público para transporte 

1. Os Estados-Membros devem esforçar-se 
por assegurar a instalação de pontos de 
abastecimento de GNL, hidrogénio ou 
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marítimo e fluvial em todos os portos 
marítimos da Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) de base, o mais 
tardar em 31 de dezembro de 2020.

biocombustíveis avançados de acesso 
público para transporte marítimo e fluvial 
em todos os portos marítimos e portos 
fluviais da Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) de base.

Or. fr

Alteração 105
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
a instalação de pontos de abastecimento 
de GNL de acesso público para transporte 
fluvial em todos os portos fluviais da 
RTE-T de base, o mais tardar em 31 de 
dezembro de 2025.

Suprimido

Or. fr

Justificação

As recomendações relativas aos pontos de abastecimento dos portos fluviais passam a 
integrar o n.º 1 do presente artigo.

Alteração 106
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem cooperar 
para assegurar a circulação, em todas as 
estradas da RTE-T de base, dos veículos 
pesados a motor movidos a GNL. Para o

3. Os Estados-Membros devem cooperar 
para assegurar a circulação, em todas as 
estradas da RTE-T de base, dos veículos 
pesados a motor movidos a GNL, a 
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efeito, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, devem ser instalados pontos de 
abastecimento de GNL de acesso público,
a intervalos máximos de 400 km.

hidrogénio ou a biocombustíveis 
avançados.

Or. fr

Alteração 107
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem cooperar 
para assegurar a circulação, em todas as 
estradas da RTE-T de base, dos veículos 
pesados a motor movidos a GNL. Para o 
efeito, o mais tardar em 31 de dezembro de 
2020, devem ser instalados pontos de 
abastecimento de GNL de acesso público, a 
intervalos máximos de 400 km.

3. Os Estados-Membros devem cooperar 
para assegurar a circulação, em todas as 
estradas da rede de base, dos veículos 
pesados a motor movidos a GNL. Para o 
efeito, o mais tardar em 31 de dezembro de 
2020, devem ser instalados pontos de 
abastecimento de GNL de acesso público, a 
intervalos máximos de 400 km.

Or. en

Alteração 108
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os pontos de abastecimento de GNL 
para transporte marítimo e fluvial devem 
cumprir as especificações técnicas 
estabelecidas no anexo III, ponto 3.1, o 
mais tardar em 31 de dezembro de 2015.

4. Os pontos de abastecimento de GNL 
para transporte marítimo e fluvial, assim 
como as instalações conexas necessárias 
(tais como reservatórios de armazenagem, 
pontões, etc.), devem cumprir as 
especificações técnicas estabelecidas no 
anexo III, ponto 3.1, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2015.

Or. en
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Alteração 109
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público, a intervalos máximos de 150 km,
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular em toda a União 
Europeia veículos movidos a GNC.

6. Os Estados-Membros devem esforçar-se 
por assegurar a disponibilidade de pontos 
de abastecimento de acesso público para 
que, o mais tardar em 31 de dezembro de 
2020, possam circular em toda a União 
Europeia veículos movidos a GNC.

Or. fr

Alteração 110
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilidade  de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público, a intervalos máximos de 150 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular em toda a União 
Europeia veículos movidos a GNC.

6. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilidade de um número suficiente 
de pontos de abastecimento de acesso 
público, a intervalos máximos de 150 km, 
para que, o mais tardar em 31 de dezembro 
de 2020, possam circular em toda a União 
Europeia veículos movidos a GNC, desde 
que o funcionamento dos pontos de 
abastecimento seja viável do ponto de 
vista económico.

Or. de

Alteração 111
Bernd Lange
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na Diretiva 
2009/30/CE, os Estados-Membros devem 
assegurar a divulgação de informações 
pertinentes, claras e simples sobre a 
compatibilidade entre os combustíveis 
comercializados e os veículos:

1. Sem prejuízo do disposto na Diretiva 
2009/30/CE, os Estados-Membros devem 
assegurar a divulgação de informações 
pertinentes, claras e simples sobre as 
especificações e a compatibilidade entre os 
combustíveis comercializados e os 
veículos:

Or. de

Justificação

Apenas uma clara compreensão de todas as informações relativas aos combustíveis 
alternativos permite ao consumidor fazer uma apreciação dos mesmos e favorece a aceitação 
dos veículos elétricos.

Alteração 112
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Nos veículos. Esta exigência é aplicável 
a todos os novos veículos vendidos no 
território dos Estados-Membros a partir de 
[data da transposição da presente diretiva], 
bem como a todos os outros veículos 
matriculados no território dos 
Estados-Membros a partir da data do 
primeiro controlo técnico que se seguir a 
[data da transposição da presente diretiva].

c) Nos veículos. Esta exigência é aplicável 
a todos os novos veículos vendidos no 
território dos Estados-Membros a partir de 
[dois anos a contar da data da transposição 
da presente diretiva], bem como a todos os 
outros veículos matriculados no território 
dos Estados-Membros a partir da data do 
primeiro controlo técnico que se seguir a 
[dois anos a contar da data da transposição 
da presente diretiva].

Or. de

Alteração 113
Bernd Lange
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Nos veículos. Esta exigência é aplicável 
a todos os novos veículos vendidos no 
território dos Estados-Membros a partir de 
[data da transposição da presente diretiva], 
bem como a todos os outros veículos 
matriculados no território dos 
Estados-Membros a partir da data do 
primeiro controlo técnico que se seguir a 
[data da transposição da presente diretiva].

c) Nos veículos. Esta exigência é aplicável 
a todos os novos veículos vendidos no 
território dos Estados-Membros a partir de 
[data da transposição da presente diretiva], 
bem como a todos os outros veículos 
matriculados no território dos Estados-
Membros a partir da data do próximo
controlo técnico que se seguir a [data da 
transposição da presente diretiva].

Or. de

Alteração 114
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na sequência da transposição da 
presente diretiva e sem prejuízo da 
legislação pertinente da UE, a Comissão 
deve apresentar uma proposta exigindo 
aos fornecedores de combustíveis que 
normalizem a cor das mangueiras e dos 
injetores usados para o abastecimento de 
combustível nas estações de 
abastecimento no território da UE.

Or. en

Justificação

A adoção de cores comuns para o fornecimento de combustível em toda a UE contribuirá 
para a sensibilização e compreensão dos consumidores relativamente aos diversos 
combustíveis disponibilizados no mercado.

Alteração 115
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução para definir a localização 
específica das informações relativas à 
compatibilidade no veículo, e bem assim a 
sua representação gráfica, para efeitos de 
harmonização em toda a União Europeia.
Se não existirem normas europeias (EN) de 
rotulagem de combustíveis ou se tais 
normas não forem úteis para a consecução 
dos objetivos da diretiva, a Comissão pode 
adotar atos de execução, determinando os 
parâmetros de rotulagem dos combustíveis 
introduzidos no mercado da UE que 
ascendam a 1% do volume total de vendas, 
segundo avaliação da Comissão, em mais 
de um Estado-Membro.

4. Se não existirem normas europeias (EN) 
de rotulagem de combustíveis ou se tais 
normas não forem úteis para a consecução 
dos objetivos da diretiva, a Comissão pode 
adotar atos de execução, determinando os 
parâmetros de rotulagem dos combustíveis 
introduzidos no mercado da UE que 
ascendam a 1% do volume total de vendas, 
segundo avaliação da Comissão, em mais 
de um Estado-Membro.

Or. de

Alteração 116
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.

1. Não é conferido à Comissão nenhum
poder de adotar atos delegados.

Or. nl

Alteração 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º é conferida à 
Comissão por prazo indeterminado.

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º é conferida à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de [Serviço das Publicações: 
introduzir data de entrada em vigor da 
presente diretiva]. A Comissão deve 
elaborar um relatório sobre a delegação 
de poderes pelo menos nove meses antes 
do final do período de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuserem pelo 
menos três meses antes do final de cada 
período.

Or. ro

Alteração 118
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º é conferida à 
Comissão por prazo indeterminado.

2. Não é conferido à Comissão nenhum 
poder de adotar atos delegados.

Or. nl

Alteração 119
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 2. A delegação de poderes referida nos 
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artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º é conferida à 
Comissão por prazo indeterminado.

artigos 4.º, 5.º e 6.º é conferida à Comissão 
por prazo indeterminado.

Or. de

Alteração 120
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. Uma decisão 
de revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. Não afeta a validade dos 
atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 5.º e 6.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. Uma decisão 
de revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. Não afeta a validade dos 
atos delegados já em vigor.

Or. de

Alteração 121
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 3.º, 4.º, 
5.º e 6.º só entram em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 4.º, 5.º e 
6.º só entram em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
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não formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de três meses.

não formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de três meses.

Or. de

Alteração 122
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

 Um quadro regulamentar consiste em 
medidas de apoio à montagem da 
infraestrutura para combustíveis 
alternativos, como licenças de construção, 
licenciamento de parques de 
estacionamento, certificação do 
desempenho ambiental das empresas, 
concessão de estações de serviço.

Um quadro regulamentar consiste em 
medidas de apoio à montagem da 
infraestrutura para combustíveis 
alternativos, como licenças de construção, 
licenciamento de parques de 
estacionamento, certificação do 
desempenho ambiental das empresas, 
concessão de estações de serviço. A fim de 
garantir que o pedido de um candidato ao 
fornecimento de combustíveis alternativos 
seja autorizado no prazo de três meses a 
contar da data do pedido, o quadro 
regulamentar deve incluir precisões 
relativas aos procedimentos técnicos e 
administrativos aplicáveis, ao pessoal, à 
metodologia e à legislação, de modo a 
evitar atrasos a nível burocrático e 
legislativo.

Or. en

Alteração 123
Werner Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 - ponto 2 – parágrafo 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Estas medidas devem incluir pelo menos Estas medidas devem focar os seguintes 
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os seguintes elementos: elementos:

Or. de

Alteração 124
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apoio à realização e à produção Suprimido
Orçamento público anual atribuído à 
criação da infraestrutura para 
combustíveis alternativos, diferenciado 
em função do combustível e do modo de 
transporte (rodoviário, ferroviário, por via 
navegável e por via aérea).
Orçamento público anual para apoio a 
unidades de produção de combustíveis 
alternativos, diferenciado em função do 
combustível e do modo de transporte.

Or. fr

Justificação

A economia do quadro de política nacional não pode impor financiamentos públicos pelos 
Estados-Membros.

Alteração 125
Werner Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 - ponto 5 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– metas nacionais para 2020, relativas à 
aplicação de combustíveis alternativos aos
diversos modos de transporte (rodoviário, 

– valores nacionais relativos à aplicação de 
combustíveis alternativos aos diversos 
modos de transporte (rodoviário, 
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ferroviário, por via navegável e por via 
aérea) e à correspondente infraestrutura

ferroviário, por via navegável e por via 
aérea) e à correspondente infraestrutura 
que devem ser alcançados até 2020;

Or. de

Alteração 126
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– metas nacionais para 2020, relativas à
aplicação de combustíveis alternativos aos 
diversos modos de transporte (rodoviário, 
ferroviário, por via navegável e por via 
aérea) e à correspondente infraestrutura

– metas nacionais para 2020 em matéria de 
redução global do consumo de energia, de 
petróleo e dos seus derivados no setor dos 
transportes, redução do congestionamento 
urbano, implantação de transportes 
públicos elétricos e aplicação de 
combustíveis alternativos aos diversos 
modos de transporte (rodoviário, 
ferroviário, por via navegável e por via 
aérea) e à correspondente infraestrutura;

Or. fr

Alteração 127
Werner Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 - ponto 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– metas nacionais, estabelecidas 
anualmente, relativas à aplicação de 
combustíveis alternativos aos diversos 
modos de transporte e à correspondente 
infraestrutura, com vista a alcançar as 
metas nacionais para 2020.

Suprimido

Or. de
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Alteração 128
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

 [...] Este Anexo é suprimido.

Or. fr

Alteração 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – título

Texto da Comissão Alteração

 Número mínimo de pontos de 
carregamento de veículos elétricos em cada 
Estado-Membro

Número mínimo indicativo de pontos de 
carregamento de veículos elétricos em cada 
Estado-Membro

Or. en

Alteração 130
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – título

Texto da Comissão Alteração

 Número mínimo de pontos de 
carregamento de veículos elétricos em cada 
Estado-Membro

Número mínimo indicativo de pontos de 
carregamento de veículos elétricos em cada 
Estado-Membro

Or. en
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Alteração 131
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – coluna 3

Texto da Comissão Alteração

Número de pontos de carregamento de 
acesso público (em milhares)

Número de pontos de carregamento de 
acesso público (em milhares)

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

Or. ro

Alteração 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Pontos de carregamento elétrico lento
para veículos a motor

1.1. Pontos de carregamento elétrico básico
para veículos a motor

Or. en

Alteração 133
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de carregamento lento em 
corrente alternada (CA)  para veículos 
elétricos devem ser equipados, para efeitos 
de interoperabilidade, com conectores de 
tipo 2, em conformidade com a norma 
EN 62196-2:2012.

Os pontos de carregamento básico em 
corrente alternada (CA) para veículos 
elétricos devem ser equipados, para efeitos 
de interoperabilidade, com tomadas de 
tipo 2, em conformidade com a norma 
EN62196-2:2012 e respetivas 
atualizações.

Or. en

Alteração 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de carregamento lento em 
corrente alternada (CA)  para veículos 
elétricos devem ser equipados, para efeitos 
de interoperabilidade, com conectores de 
tipo 2, em conformidade com a norma 
EN 62196-2:2012.

Os pontos de carregamento básico em 
corrente alternada (CA) para veículos 
elétricos devem ser equipados, para efeitos 
de interoperabilidade, com conectores de 
tipo 2, em conformidade com a norma 
EN 62196-2:2012.

Or. en

Alteração 135
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os pontos de carregamento lento em 
corrente alternada (CA) para veículos 
elétricos devem ser equipados, para 
efeitos de interoperabilidade, com 
dispositivos primários para a transmissão 
de energia sem fios tal como descrito na 
norma IEC/TS 61980-3, a adotar até 
2014.

Or. en

Justificação

A presente diretiva não deve constituir um obstáculo ao desenvolvimento e à introdução de 
novas tecnologias de carregamento, tais como o carregamento sem fios.

Alteração 136
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1.2 
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Texto da Comissão Alteração

1.2. Pontos de carregamento elétrico rápido 
para veículos a motor

1.2. Pontos de carregamento elétrico rápido 
para veículos a motor com potência 
superior a 22kW

Or. en

Alteração 137
Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de carregamento rápido em 
corrente alternada (CA) para veículos 
elétricos devem ser equipados, para efeitos 
de interoperabilidade, com conectores de 
tipo 2, em conformidade com a norma 
EN 62196-2:2012.

Os pontos de carregamento rápido em 
corrente alternada (CA) para veículos 
devem ser equipados, para efeitos de 
interoperabilidade, com cabos ligados a 
um conector de tipo 2, em conformidade 
com a norma EN 62196-2:2012 e 
respetivas atualizações.

Or. en

Alteração 138
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de carregamento rápido em 
corrente contínua (CC)  para veículos 
elétricos devem ser equipados, para efeitos 
de interoperabilidade, com conectores de 
tipo «Combo 2», em conformidade com a 
norma europeia (EN) pertinente, a adotar 
até 2014.

Os pontos de carregamento rápido em 
corrente contínua (CC) para veículos 
elétricos devem ser equipados, para efeitos 
de interoperabilidade, com conectores 
multinormas que permitam uma ligação
de tipo «CHAdeMO» e de tipo
«Combo 2», em conformidade com a 
norma europeia (EN) pertinente, a adotar
até 2014.
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Or. en

Justificação

É importante que as futuras normas sejam neutras no plano tecnológico e compatíveis com a 
evolução do mercado, ou seja, que estejam em consonância com os veículos elétricos 
fabricados e utilizados na UE.

Alteração 139
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de abastecimento de GNL para 
embarcações devem ser conformes com as 
normas europeias (EN) pertinentes, a 
adotar até 2014.

Os pontos de abastecimento de GNL para 
embarcações devem ser conformes com as 
normas europeias (EN) pertinentes, a 
adotar em conformidade com os 
regulamentos e as normas da 
Organização Marítima Internacional 
(IMO) e da Organização Internacional de 
Normalização (ISO) até 2014. Os Estados-
Membros devem coordenar as suas ações 
a fim de apoiarem conjuntamente a 
elaboração dessas normas pela IMO e 
pela ISO no mais curto prazo.

Or. en


