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Amendamentul 16
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței acumulate13, energia electrică, 
hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 
și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 
identificați ca fiind principalii combustibili 
alternativi care au potențial de substituire 
pe termen lung a petrolului și de 
decarbonizare.

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței acumulate13, energia electrică, 
hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 
și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 
identificați ca fiind principalii combustibili 
alternativi care au potențial de substituire a 
petrolului. Decarbonizarea sectorului 
transporturilor necesită totuși măsuri și 
strategii suplimentare care merg dincolo 
de simpla promovare a combustibililor 
alternativi, precum reducerea globală a 
consumului de energie, instituirea unor 
standarde adecvate pentru emisiile de CO2
de la vehiculele pentru toate mijloacele de 
transport, completate de cerințe privind 
eficiența energetică pentru a acoperi toate 
tipurile de sisteme de propulsie, 
dezvoltarea mijloacelor de transport 
public, colectiv sau ecologic sau, mai 
mult, de aplicarea deplină a principiilor 
„utilizatorul plătește” și „poluatorul 
plătește”.

Or. fr

Amendamentul 17
Markus Pieper

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței acumulate13, energia electrică, 
hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței acumulate13, energia electrică, 
hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 
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și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 
identificați ca fiind principalii combustibili 
alternativi care au potențial de substituire 
pe termen lung a petrolului și de 
decarbonizare.

și gazul petrolier lichefiat (GPL), precum 
și gazul natural lichefiat (GNL) au fost 
identificați ca fiind principalii combustibili 
alternativi care au potențial de substituire 
pe termen lung a petrolului și de 
decarbonizare.

Or. de

Amendamentul 18
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței13 acumulate, energia electrică, 
hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 
și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 
identificați ca fiind principalii combustibili 
alternativi care au potențial de substituire 
pe termen lung a petrolului și de 
decarbonizare.

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței13 acumulate, energia electrică, 
hidrogenul, combustibilii parafinici, gazul 
natural și gazul petrolier lichefiat (GPL) au 
fost identificați ca fiind principalii 
combustibili alternativi care au potențial de 
substituire pe termen lung a petrolului și de 
decarbonizare.

Or. en

Amendamentul 19
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței acumulate13, energia electrică, 
hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 
și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 
identificați ca fiind principalii combustibili 
alternativi care au potențial de substituire 
pe termen lung a petrolului și de 

(4) În urma consultării părților interesate și 
a experților naționali, precum și pe baza 
experienței acumulate13, energia electrică, 
hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural
(posibilele gaze de șist) și gazul petrolier 
lichefiat (GPL) au fost identificați ca fiind 
principalii combustibili alternativi care au 
potențial de substituire pe termen lung a 
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decarbonizare petrolului și de decarbonizare

Or. nl

Amendamentul 20
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În raportul Grupului la nivel înalt 
CARS 21 din 6 iunie 2012 se afirmă că 
lipsa unei infrastructuri pentru 
combustibili alternativi armonizată la 
nivelul Uniunii constituie un obstacol în 
calea introducerii pe piață a vehiculelor 
care utilizează astfel de combustibili și 
întârzie obținerea beneficiilor de mediu 
aferente. Comunicarea Comisiei privind 
Planul de acțiune CARS 2020 pentru 
industria auto din Europa preia 
principalele recomandări din raportul 
Grupului la nivel înalt CARS 21 și 
prezintă un plan de acțiune bazat pe 
acestea. Prezenta directivă privind 
infrastructura pentru combustibili 
alternativi este una dintre principalele 
acțiuni anunțate de Comisie.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 21
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Trebuie evitată fragmentarea pieței
interne prin introducerea necoordonată a 
combustibililor alternativi pe piață. Prin 

(6) Ar trebui evitată fragmentarea pieței 
interne prin introducerea necoordonată a 
combustibililor alternativi pe piață. Prin 
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urmare, cadrele de politică coordonate ale 
tuturor statelor membre trebuie să asigure 
securitatea pe termen lung necesară 
pentru investițiile private și publice în 
tehnologiile vehiculelor și ale 
combustibililor, precum și pentru crearea 
infrastructurii. În consecință, statele 
membre trebuie să instituie cadre de 
politică naționale, care să descrie 
obiectivele, țintele și acțiunile de sprijin 
pentru dezvoltarea pieței combustibililor 
alternativi, inclusiv infrastructura necesară 
în acest scop. Statele membre învecinate 
trebuie să coopereze între ele la nivel 
regional sau macroregional, prin consultări 
sau prin intermediul cadrelor de politică 
comune, în special în cazurile în care sunt 
necesare continuitatea acoperirii cu 
infrastructură pentru combustibili 
alternativi dincolo de granițele naționale 
sau construcția unei noi infrastructuri în 
apropierea granițelor naționale. 
Coordonarea cadrelor de politică naționale 
și coerența acestora la nivelul UE trebuie
asigurată de Comisie pe baza evaluării lor 
periodice.

urmare, cadrele de politică coordonate ale 
tuturor statelor membre ar trebui să se 
înscrie în dublul obiectiv de a pune capăt 
dependenței de petrol a transporturilor și 
de a reduce cu 60 % gazele cu efect de 
seră provenite din transporturi până în 
2050. În consecință, statele membre ar
trebui să instituie cadre de politică 
naționale, care să descrie obiectivele, 
țintele în materie de reducere globală a 
consumului de energie, în special de 
petrol și derivați ai săi în sectorul 
transporturilor, de dezvoltare a 
transportului public electrificat și a 
combustibililor alternativi, inclusiv 
infrastructura necesară în acest scop Statele 
membre învecinate ar trebui să coopereze 
între ele la nivel regional sau 
macroregional, prin consultări sau prin 
intermediul cadrelor de politică comune, în 
special în cazurile în care sunt necesare 
continuitatea acoperirii cu infrastructură 
pentru combustibili alternativi dincolo de 
granițele naționale sau construcția unei noi 
infrastructuri în apropierea granițelor 
naționale. Coordonarea cadrelor de politică 
naționale și coerența acestora la nivelul UE 
ar trebui asigurată de Comisie pe baza 
evaluării lor periodice.

Or. fr

Amendamentul 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Trebuie evitată fragmentarea pieței 
interne prin introducerea necoordonată a 
combustibililor alternativi pe piață. Prin 
urmare, cadrele de politică coordonate ale 
tuturor statelor membre trebuie să asigure 
securitatea pe termen lung necesară pentru 
investițiile private și publice în tehnologiile 

(6) Ar trebui evitată fragmentarea pieței 
interne prin introducerea necoordonată a 
combustibililor alternativi pe piață. Prin 
urmare, cadrele de politică coordonate ale 
tuturor statelor membre ar trebui să asigure 
securitatea pe termen lung necesară pentru 
investițiile private și publice în tehnologiile 
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vehiculelor și ale combustibililor, precum 
și pentru crearea infrastructurii. În 
consecință, statele membre trebuie să 
instituie cadre de politică naționale, care să 
descrie obiectivele, țintele și acțiunile de 
sprijin pentru dezvoltarea pieței 
combustibililor alternativi, inclusiv 
infrastructura necesară în acest scop.
Statele membre învecinate trebuie să 
coopereze între ele la nivel regional sau 
macroregional, prin consultări sau prin 
intermediul cadrelor de politică comune, în 
special în cazurile în care sunt necesare 
continuitatea acoperirii cu infrastructură 
pentru combustibili alternativi dincolo de 
granițele naționale sau construcția unei noi 
infrastructuri în apropierea granițelor 
naționale. Coordonarea cadrelor de politică 
naționale și coerența acestora la nivelul UE 
trebuie asigurată de Comisie pe baza 
evaluării lor periodice.

vehiculelor și ale combustibililor, precum 
și pentru crearea infrastructurii. În 
consecință, statele membre ar trebui să 
instituie cadre de politică naționale, care să 
descrie obiectivele, țintele și acțiunile de 
sprijin pentru dezvoltarea pieței 
combustibililor alternativi, inclusiv 
infrastructura necesară în acest scop.
Statele membre învecinate ar trebui să 
coopereze între ele la nivel regional sau 
macroregional, prin consultări sau prin 
intermediul cadrelor de politică comune, în 
special în cazurile în care sunt necesare 
continuitatea acoperirii cu infrastructură 
pentru combustibili alternativi dincolo de 
granițele naționale sau construcția unei noi 
infrastructuri în apropierea granițelor 
naționale. Coordonarea cadrelor de politică 
naționale și coerența acestora la nivelul UE 
ar trebui asigurată de Comisie pe baza 
evaluării lor periodice. Comisia ar trebui 
să exploreze toate mijloacele și sursele de 
promovare a infrastructurii pentru 
combustibili alternativi.

Or. en

Amendamentul 23
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Trebuie evitată fragmentarea pieței 
interne prin introducerea necoordonată a 
combustibililor alternativi pe piață. Prin 
urmare, cadrele de politică coordonate ale 
tuturor statelor membre trebuie să asigure 
securitatea pe termen lung necesară pentru 
investițiile private și publice în tehnologiile 
vehiculelor și ale combustibililor, precum 
și pentru crearea infrastructurii. În 
consecință, statele membre trebuie să 
instituie cadre de politică naționale, care să 
descrie obiectivele, țintele și acțiunile de 

(6) Ar trebui evitată fragmentarea pieței 
interne prin introducerea necoordonată a 
combustibililor alternativi pe piață. Prin 
urmare, cadrele de politică coordonate ale 
tuturor statelor membre ar trebui să asigure 
securitatea pe termen lung necesară pentru 
investițiile private și publice în tehnologiile 
vehiculelor și ale combustibililor, precum 
și pentru crearea infrastructurii.
Regulamentul trebuie să asigure 
stimulentele corecte, mai exact prin 
urmărirea convergenței cadrelor. În 
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sprijin pentru dezvoltarea pieței 
combustibililor alternativi, inclusiv 
infrastructura necesară în acest scop.
Statele membre învecinate trebuie să 
coopereze între ele la nivel regional sau 
macroregional, prin consultări sau prin 
intermediul cadrelor de politică comune, în 
special în cazurile în care sunt necesare 
continuitatea acoperirii cu infrastructură 
pentru combustibili alternativi dincolo de 
granițele naționale sau construcția unei noi 
infrastructuri în apropierea granițelor 
naționale. Coordonarea cadrelor de politică 
naționale și coerența acestora la nivelul UE 
trebuie asigurată de Comisie pe baza 
evaluării lor periodice.

consecință, statele membre ar trebui să 
instituie cadre de politică naționale, care să 
descrie obiectivele, țintele și acțiunile de 
sprijin pentru dezvoltarea pieței 
combustibililor alternativi, inclusiv 
infrastructura necesară în acest scop.
Statele membre învecinate ar trebui să 
coopereze între ele la nivel regional sau 
macroregional, prin consultări sau prin 
intermediul cadrelor de politică comune, în 
special în cazurile în care sunt necesare 
continuitatea acoperirii cu infrastructură 
pentru combustibili alternativi dincolo de 
granițele naționale sau construcția unei noi 
infrastructuri în apropierea granițelor 
naționale. Coordonarea cadrelor de politică 
naționale și coerența acestora la nivelul UE 
ar trebui asigurată de Comisie pe baza 
evaluării lor periodice.

Or. en

Amendamentul 24
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Numai combustibilii incluși în cadrele 
de politică naționale trebuie să fie eligibili 
pentru măsurile de sprijin din partea 
Uniuni și naționale destinate 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi, astfel încât sprijinul public să 
se concentreze asupra unei dezvoltări 
coordonate a pieței interne, vizând 
mobilitatea la nivelul întregii Uniuni prin 
utilizarea vehiculelor și a navelor care 
funcționează cu combustibili alternativi.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 25
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Măsurile de sprijin destinate 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi se pun în aplicare în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat prevăzute în TFUE.

(8) Măsurile de sprijin destinate 
combustibililor alternativi și 
infrastructurilor conexe se pun în aplicare 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat prevăzute în TFUE. 
Măsurile de sprijin de natură financiară 
directe și indirecte adoptate de Uniune și 
de statele membre nu vor fi autorizate.

Or. fr

Amendamentul 26
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Biocombustibilii sunt combustibili 
produși din biomasă, astfel cum sunt 
definiți în Directiva 2009/28/CE16. Aceștia 
sunt în prezent cel mai important tip de 
combustibili alternativi și reprezintă 4,4 % 
din combustibilii utilizați în transporturi în 
UE. Biocombustibilii pot contribui la o 
reducere substanțială a emisiilor totale de 
CO2, dacă sunt produși în mod sustenabil 
și dacă nu conduc la schimbarea indirectă 
a destinației terenurilor. Aceștia ar putea 
furniza energie curată pentru toate 
modurile de transport. Cu toate acestea, 
limitările în aprovizionare și unele 
considerente de sustenabilitate pot limita 
utilizarea lor.

(9) Biocombustibilii sunt combustibili 
produși din biomasă. Aceștia sunt în 
prezent cel mai important tip de 
combustibili alternativi și reprezintă 4,4 % 
din combustibilii utilizați în transporturi în 
UE.

Or. nl
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Amendamentul 27
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 
întregii Uniuni a infrastructurii pentru 
combustibili alternativi împiedică, în ceea 
ce privește oferta, obținerea economiilor de 
scară și, în ceea ce privește cererea, 
atingerea mobilității la nivelul UE. Trebuie 
construite noi rețele de infrastructură, în 
special pentru energie electrică, hidrogen și 
gaz natural (GNL și GNC).

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 
întregii Uniuni a infrastructurii pentru 
combustibili alternativi împiedică, în ceea 
ce privește oferta, obținerea economiilor de 
scară și, în ceea ce privește cererea, 
atingerea mobilității la nivelul UE. Trebuie 
construite noi rețele de infrastructură, în 
special pentru energie electrică, hidrogen și 
gaz natural (GNL și GNC). Reamintește 
importanța dezvoltării, a demonstrațiilor 
și a infrastructurilor tehnologice, cu 
precădere în domeniul hidrogenului.

Or. en

Amendamentul 28
Markus Pieper

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 
întregii Uniuni a infrastructurii pentru 
combustibili alternativi împiedică, în ceea 
ce privește oferta, obținerea economiilor de 
scară și, în ceea ce privește cererea, 
atingerea mobilității la nivelul UE. Trebuie 
construite noi rețele de infrastructură, în 
special pentru energie electrică, hidrogen și
gaz natural (GNL și GNC).

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 
întregii Uniuni a infrastructurii pentru 
combustibili alternativi împiedică, în ceea 
ce privește oferta, obținerea economiilor de 
scară și, în ceea ce privește cererea, 
atingerea mobilității la nivelul UE. Trebuie 
construite noi rețele de infrastructură, în 
special pentru energie electrică, hidrogen,
gaz natural (GNL și GNC) și gaz petrolier 
lichefiat (GPL).

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

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre trebuie să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, 
având un număr cel puțin dublu față de 
numărul de vehicule, și că 10 % dintre 
aceste puncte sunt accesibile publicului, o 
atenție deosebită acordându-se 
aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de 
parcare, cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și 
ale zonelor economice. Autoritățile 
publice trebuie să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către 
dezvoltatorii imobiliari și directorii de 
proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 
suficiente puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului.
Instalațiile de la punctele de reîncărcare 
pentru vehiculele electrice sunt acoperite 
de politicile naționale1.

__________________
1 În conformitate cu dispozițiile 
articolului 5 din TUE privind principiul 
subsidiarității.

Or. nl

Amendamentul 30
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE



PE516.901v03-00 12/64 AM\1002401RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre trebuie să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, 
având un număr cel puțin dublu față de 
numărul de vehicule, și că 10 % dintre 
aceste puncte sunt accesibile publicului, o 
atenție deosebită acordându-se 
aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de parcare, 
cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 
zonelor economice. Autoritățile publice 
trebuie să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 
imobiliari și directorii de proiect a unei 
infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

(11) Energia electrică din surse de energie 
regenerabile este un combustibil curat 
deosebit de atractiv pentru aglomerările 
urbane în care introducerea vehiculelor 
electrice cu patru sau două roți poate 
contribui la îmbunătățirea calității aerului 
și la reducerea zgomotului. Statele membre 
ar trebui să depună eforturi ca punctele de 
reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice, în special cele colective 
(vehicule comune, taxiuri, furgonete, 
autobuze, tramvaie, trenuri etc.), precum 
și bicicletele, scuterele și motocicletele cu 
propulsie electrică, să aibă acoperire 
suficientă și ca 10 % dintre aceste puncte 
să fie accesibile publicului, o atenție 
deosebită acordându-se aglomerărilor 
urbane Proprietarii privați de vehicule 
electrice sunt dependenți în mare măsură 
de accesul la puncte de reîncărcare în 
spațiile colective de parcare, cum ar fi 
parcările blocurilor de apartamente, ale 
clădirilor de birouri și ale zonelor 
economice. Autoritățile publice ar trebui 
să instituie dispoziții de reglementare în 
sprijinul cetățenilor, asigurând furnizarea 
de către dezvoltatorii imobiliari și directorii 
de proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 
suficiente puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

Or. fr

Amendamentul 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Energia electrică este un combustibil (11) Energia electrică este un combustibil 
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curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre trebuie să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă,
având un număr cel puțin dublu față de 
numărul de vehicule, și că 10 % dintre
aceste puncte sunt accesibile publicului, o 
atenție deosebită acordându-se
aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de parcare, 
cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 
zonelor economice. Autoritățile publice 
trebuie să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 
imobiliari și directorii de proiect a unei 
infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre ar trebui să depună toate 
eforturile ca punctele de reîncărcare 
instalate pentru vehiculele electrice să 
ofere o acoperire suficientă, iar o parte
dintre acestea să fie accesibile publicului,
având în vedere aspectele geografice și 
socioeconomice și acordând o atenție 
deosebită aglomerărilor urbane.
Proprietarii privați de vehicule electrice 
sunt dependenți în mare măsură de accesul 
la puncte de reîncărcare în spațiile 
colective de parcare, cum ar fi parcările 
blocurilor de apartamente, ale clădirilor de 
birouri și ale zonelor economice.
Autoritățile publice ar trebui să instituie 
dispoziții de reglementare în sprijinul 
cetățenilor, asigurând furnizarea de către 
dezvoltatorii imobiliari și directorii de 
proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 
suficiente puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

Or. en

Amendamentul 32
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre trebuie să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, 
având un număr cel puțin dublu față de 

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre ar trebui să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă și că 
un număr adecvat dintre aceste puncte 
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numărul de vehicule, și că 10 % dintre 
aceste puncte sunt accesibile publicului, o 
atenție deosebită acordându-se 
aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de parcare, 
cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 
zonelor economice. Autoritățile publice 
trebuie să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 
imobiliari și directorii de proiect a unei 
infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

sunt accesibile publicului, o atenție 
deosebită acordându-se aglomerărilor 
urbane. Proprietarii privați de vehicule 
electrice sunt dependenți în mare măsură 
de accesul la puncte de reîncărcare în 
spațiile colective de parcare, cum ar fi 
parcările blocurilor de apartamente, ale 
clădirilor de birouri și ale zonelor 
economice. Autoritățile publice ar trebui 
să instituie dispoziții de reglementare în 
sprijinul cetățenilor, asigurând furnizarea 
de către dezvoltatorii imobiliari și directorii 
de proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 
suficiente puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

Or. de

Amendamentul 33
Markus Pieper

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre trebuie să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, 
având un număr cel puțin dublu față de 
numărul de vehicule, și că 10 % dintre 
aceste puncte sunt accesibile publicului, o 
atenție deosebită acordându-se 
aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de parcare, 
cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 
zonelor economice. Autoritățile publice 

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre ar trebui să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, 
asigurându-se un punct de reîncărcare 
pentru fiecare patru vehicule, și că 10 % 
dintre aceste puncte sunt accesibile 
publicului, o atenție deosebită acordându-
se aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de parcare, 
cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 
zonelor economice. Autoritățile publice ar 
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trebuie să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 
imobiliari și directorii de proiect a unei 
infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

trebui să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 
imobiliari și directorii de proiect a unei 
infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Or. de

Amendamentul 34
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre trebuie să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, 
având un număr cel puțin dublu față de 
numărul de vehicule, și că 10 % dintre 
aceste puncte sunt accesibile publicului, o 
atenție deosebită acordându-se 
aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de parcare, 
cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 
zonelor economice. Autoritățile publice 
trebuie să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 
imobiliari și directorii de proiect a unei 
infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

(11) Energia electrică provenită din surse 
de energie regenerabile este un 
combustibil curat deosebit de atractiv 
pentru aglomerările urbane în care 
introducerea vehiculelor electrice cu patru 
sau două roți poate contribui la 
îmbunătățirea calității aerului și la 
reducerea zgomotului. Statele membre ar 
trebui să se asigure că punctele de 
reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă și că 
10 % dintre aceste puncte sunt accesibile 
publicului, o atenție deosebită acordându-
se aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 
de vehicule electrice sunt dependenți în 
mare măsură de accesul la puncte de 
reîncărcare în spațiile colective de parcare, 
cum ar fi parcările blocurilor de 
apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 
zonelor economice. Autoritățile publice ar 
trebui să instituie dispoziții de 
reglementare în sprijinul cetățenilor, 
asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 
imobiliari și directorii de proiect a unei 
infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 
de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Or. en
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Amendamentul 35
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat deosebit de atractiv pentru 
aglomerările urbane în care introducerea 
vehiculelor electrice cu patru sau două roți 
poate contribui la îmbunătățirea calității 
aerului și la reducerea zgomotului. Statele 
membre trebuie să se asigure că punctele 
de reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, având 
un număr cel puțin dublu față de numărul 
de vehicule, și că 10 % dintre aceste puncte 
sunt accesibile publicului, o atenție 
deosebită acordându-se aglomerărilor 
urbane. Proprietarii privați de vehicule 
electrice sunt dependenți în mare măsură 
de accesul la puncte de reîncărcare în 
spațiile colective de parcare, cum ar fi 
parcările blocurilor de apartamente, ale 
clădirilor de birouri și ale zonelor 
economice. Autoritățile publice trebuie să 
instituie dispoziții de reglementare în 
sprijinul cetățenilor, asigurând furnizarea 
de către dezvoltatorii imobiliari și directorii 
de proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 
suficiente puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

(11) Energia electrică este un combustibil 
curat la momentul utilizării și este
deosebit de atractiv pentru aglomerările 
urbane în care introducerea vehiculelor 
electrice cu patru sau două roți poate 
contribui la îmbunătățirea calității aerului 
și la reducerea zgomotului. Statele membre 
ar trebui să se asigure că punctele de 
reîncărcare instalate pentru vehiculele 
electrice oferă o acoperire suficientă, având 
un număr cel puțin dublu față de numărul 
de vehicule, și că 10 % dintre aceste puncte 
sunt accesibile publicului, o atenție 
deosebită acordându-se aglomerărilor 
urbane. Proprietarii privați de vehicule 
electrice sunt dependenți în mare măsură 
de accesul la puncte de reîncărcare în 
spațiile colective de parcare, cum ar fi 
parcările blocurilor de apartamente, ale 
clădirilor de birouri și ale zonelor 
economice. Autoritățile publice ar trebui
să instituie dispoziții de reglementare în 
sprijinul cetățenilor, asigurând furnizarea 
de către dezvoltatorii imobiliari și directorii 
de proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 
suficiente puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

Or. en

Amendamentul 36
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Atunci când se elaborează eliminat
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infrastructura pentru vehicule electrice 
trebuie să se țină seama de interacțiunea 
dintre aceasta și sistemul energetic, 
precum și de politica energetică a 
Uniunii. Instalarea și operarea punctelor 
de reîncărcare pentru vehicule electrice 
trebuie să se desfășoare pe o piață 
competitivă, care oferă acces liber tuturor 
părților interesate în exploatarea 
comercială sau operarea infrastructurilor 
de reîncărcare.

Or. nl

Amendamentul 37
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Statele membre trebuie să se asigure 
că infrastructura de alimentare cu hidrogen 
a autovehiculelor accesibilă publicului
este construită astfel încât distanțele dintre 
punctele de realimentare să ofere o 
acoperire care permite circulația 
vehiculelor cu hidrogen pe teritoriul 
național, iar un anumit număr de puncte de 
realimentare să fie situate în aglomerările 
urbane. Acest lucru ar permite vehiculelor 
cu hidrogen să circule în întreaga 
Uniune.

(18) Statele membre care fac această 
alegere ar trebui să depună eforturi ca
infrastructura de alimentare cu hidrogen a 
autovehiculelor să fie construită astfel încât 
distanțele dintre punctele de realimentare 
să ofere o acoperire care permite circulația 
vehiculelor cu hidrogen pe teritoriul 
național, iar un anumit număr de puncte de 
realimentare să fie situate în aglomerările 
urbane.

Or. fr

Amendamentul 38
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Statele membre trebuie să se asigure 
că infrastructura de alimentare cu hidrogen 
a autovehiculelor accesibilă publicului este 
construită astfel încât distanțele dintre 
punctele de realimentare să ofere o 
acoperire care permite circulația 
vehiculelor cu hidrogen pe teritoriul 
național, iar un anumit număr de puncte de 
realimentare să fie situate în aglomerările 
urbane. Acest lucru ar permite vehiculelor 
cu hidrogen să circule în întreaga Uniune.

(18) Statele membre care optează pentru 
utilizarea hidrogenului în transporturi ar 
trebui să se asigure că infrastructura de 
alimentare cu hidrogen a autovehiculelor 
accesibilă publicului este construită astfel 
încât distanțele dintre punctele de 
realimentare să ofere o acoperire care 
permite circulația vehiculelor cu hidrogen 
pe teritoriul național, iar un anumit număr 
de puncte de realimentare să fie situate în 
aglomerările urbane. Acest lucru ar permite 
vehiculelor cu hidrogen să circule în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 39
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Statele membre trebuie să se asigure 
că infrastructura de alimentare cu hidrogen 
a autovehiculelor accesibilă publicului este 
construită astfel încât distanțele dintre 
punctele de realimentare să ofere o
acoperire care permite circulația 
vehiculelor cu hidrogen pe teritoriul 
național, iar un anumit număr de puncte de 
realimentare să fie situate în aglomerările 
urbane. Acest lucru ar permite vehiculelor 
cu hidrogen să circule în întreaga Uniune.

(18) Statele membre ar trebui să se asigure 
că infrastructura de alimentare cu hidrogen 
a autovehiculelor accesibilă publicului este 
construită pe măsură ce tehnologia se 
dezvoltă, astfel încât distanțele dintre 
punctele de realimentare să ofere o 
acoperire care permite circulația 
vehiculelor cu hidrogen pe teritoriul 
național, iar un anumit număr de puncte de 
realimentare să fie situate în aglomerările 
urbane. Acest lucru ar permite vehiculelor 
cu hidrogen să circule în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 40
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre trebuie să se asigure
că infrastructura de alimentare cu gaz 
natural comprimat (GNC) a 
autovehiculelor accesibilă publicului este
construită astfel încât distanțele dintre 
punctele de realimentare să ofere o 
acoperire care permite circulația 
vehiculelor cu GNC în întreaga Uniune, iar 
un anumit număr de puncte de realimentare 
să fie situate în aglomerările urbane.

(20) Statele membre care fac această 
alegere ar trebui să depună eforturi ca
infrastructura de alimentare cu gaz natural 
comprimat (GNC) a autovehiculelor 
accesibilă publicului să fie construită astfel 
încât distanțele dintre punctele de 
realimentare să ofere o acoperire care 
permite circulația vehiculelor cu GNC în 
întreaga Uniune, iar un anumit număr de 
puncte de realimentare să fie situate în 
aglomerările urbane.

Or. fr

Amendamentul 41
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere diversitatea din ce în 
ce mai mare a tipurilor de combustibili 
pentru autovehicule asociată cu creșterea 
continuă a mobilității rutiere a cetățenilor 
în întreaga Uniune, este necesar să se 
furnizeze consumatorilor informații clare și 
ușor de înțeles privind compatibilitatea 
vehiculelor lor cu diferiții combustibili 
oferiți pe piața combustibililor pentru 
transport a Uniunii, fără a aduce atingere 
Directivei 2009/30/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009 de modificare a 
Directivei 98/70/CE în ceea ce privește 
specificațiile pentru benzine și motorine, 
de introducere a unui mecanism de 
monitorizare și reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră și de modificare a 
Directivei 1999/32/CE a Consiliului în 

(24) Având în vedere diversitatea din ce în 
ce mai mare a tipurilor de combustibili 
pentru autovehicule asociată cu creșterea 
continuă a mobilității rutiere a cetățenilor 
în întreaga Uniune, este necesar să se 
furnizeze consumatorilor informații clare și 
ușor de înțeles privind compatibilitatea 
vehiculelor lor cu diferiții combustibili 
oferiți pe piața combustibililor pentru 
transport a Uniunii, fără a aduce atingere 
Directivei 2009/30/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009 de modificare a 
Directivei 98/70/CE în ceea ce privește 
specificațiile pentru benzine și motorine, 
de introducere a unui mecanism de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră și de modificare a 
Directivei 1999/32/CE a Consiliului în 
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ceea ce privește specificațiile pentru 
carburanții folosiți de navele de navigație 
interioară și de abrogare a 
Directivei 93/12/CEE.

ceea ce privește specificațiile pentru 
carburanții folosiți de navele de navigație 
interioară și de abrogare a 
Directivei 93/12/CEE. Ar trebui 
considerată, în special, standardizarea la 
nivelul UE a culorilor utilizate pentru 
furtunuri și ajutaje pentru transportarea 
de combustibil către benzinării.

Or. en

Amendamentul 42
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura adaptarea 
dispozițiilor prezentei directive la 
evoluțiile pieței și la progresul tehnic, 
trebuie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în ceea ce 
privește portofoliul de combustibili 
alternativi, caracteristicile infrastructurii și 
acoperirea adecvată, precum și standardele 
pentru combustibili. Este deosebit de 
important ca, în cursul activităților sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

(25) Pentru a asigura adaptarea 
dispozițiilor prezentei directive la 
evoluțiile pieței și la progresul tehnic, 
Comisia ar trebui să prezinte până la 
31 decembrie 2018 o revizuire a prezentei 
directive, care să ia în considerare în 
special portofoliul de combustibili 
alternativi, caracteristicile infrastructurii și 
acoperirea adecvată, precum și standardele 
pentru combustibili. Este deosebit de 
important ca, în acest context, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

Or. de

Amendamentul 43
Markus Pieper

Propunere de directivă
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura adaptarea 
dispozițiilor prezentei directive la 
evoluțiile pieței și la progresul tehnic, 
trebuie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene în ceea ce privește portofoliul de 
combustibili alternativi, caracteristicile 
infrastructurii și acoperirea adecvată, 
precum și standardele pentru combustibili. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
activităților sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

(25) Pentru a asigura adaptarea 
dispozițiilor prezentei directive la 
evoluțiile pieței și la progresul tehnic, ar 
trebui delegată Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene în ceea ce privește 
caracteristicile infrastructurii și acoperirea 
adecvată, precum și standardele pentru 
combustibili. Este deosebit de important 
ca, în cursul activităților sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți.

Or. de

Amendamentul 44
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă instituie un cadru comun 
de măsuri destinate instalării infrastructurii 
pentru combustibili alternativi în Uniune
cu scopul de a stopa dependența de petrol 
a transporturilor și stabilește cerințe 
minime privind crearea infrastructurii 
pentru combustibili alternativi și 
specificațiile tehnice comune, inclusiv 
privind punctele de reîncărcare pentru 
vehicule electrice și punctele de 
realimentare cu gaz natural (gaz natural 
lichefiat și gaz natural comprimat) și 
hidrogen.

Prezenta directivă se înscrie în dublul 
obiectiv de a pune capăt dependenței de 
petrol a transporturilor și de a reduce cu 
60 % emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din transporturi până în 2050.
Ea instituie un cadru comun de măsuri 
destinate facilitării instalării infrastructurii 
pentru combustibili alternativi în Uniune și 
stabilește cerințe minime privind crearea 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi și specificațiile tehnice comune, 
inclusiv privind punctele de reîncărcare 
pentru vehicule electrice și punctele de 
realimentare cu gaz natural (gaz natural 
lichefiat și gaz natural comprimat) și 
hidrogen.

Or. fr
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Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „combustibili alternativi” înseamnă 
combustibili care înlocuiesc petrolul ca 
sursă de energie pentru transporturi și care 
au potențialul de a contribui la 
decarbonizarea transporturilor. Aceștia 
includ:

(1) „combustibili alternativi” înseamnă 
combustibili care înlocuiesc petrolul ca 
sursă de energie pentru transporturi și care 
au potențialul de a contribui la 
decarbonizarea transporturilor. Aceștia 
includ de exemplu:

Or. ro

Amendamentul 46
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „combustibili alternativi” înseamnă 
combustibili care înlocuiesc petrolul ca 
sursă de energie pentru transporturi și care 
au potențialul de a contribui la 
decarbonizarea transporturilor. Acestea 
includ:

(1) „combustibili alternativi” înseamnă 
combustibili care înlocuiesc petrolul și 
derivatele sale ca sursă de energie pentru 
transporturi. Acestea includ:

Or. fr

Amendamentul 47
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– energia electrică, – energia electrică din surse regenerabile, 
definită în Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului,

Or. fr

Amendamentul 48
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– hidrogenul, – hidrogenul din surse regenerabile, 
definit în Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului,

Or. fr

Amendamentul 49
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– biocombustibilii, definiți în 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului,

– biocombustibilii avansați rezultați din 
deșeuri și reziduuri, definiți în 
Directiva [XXXX/XX/CE] a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 98/70/CE privind calitatea 
benzinei și a motorinei și de modificare a 
Directivei 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile,

Or. fr
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Amendamentul 50
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– combustibilii sintetici, – combustibilii parafinici,

Or. en

Amendamentul 51
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– combustibilii sintetici, – combustibilii sintetici, cum ar fi DME

Or. de

Justificare

DME (dimetil eterul) este un combustibil care a fost deja introdus pe piață și ar trebui 
menționat în mod special.

Amendamentul 52
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– gazul natural, inclusiv biometanul, în 
stare gazoasă (gaz natural comprimat -
GNC) și lichidă (gaz natural lichefiat -
GNL) și

– gazul natural convențional, inclusiv 
biometanul, în stare gazoasă (gaz natural 
comprimat - GNC) și lichidă (gaz natural 
lichefiat - GNL) și



AM\1002401RO.doc 25/64 PE516.901v03-00

RO

Or. fr

Amendamentul 53
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dimetil eterul (DME)

Or. en

Justificare

Dimetil eterul (DME) ar trebui menționat ca exemplu atunci când propunerea menționează 
combustibilii sintetici, întrucât DME ar putea deveni un combustibil alternativ important
pentru vehiculele comerciale grele.

Amendamentul 54
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– gazul petrolier lichefiat (GPL). – dimetil eterul (DME) și

Or. en

Amendamentul 55
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– gazul petrolier lichefiat (GPL). – gazul petrolier convențional lichefiat 
(GPL).
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Or. fr

Amendamentul 56
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un
punct de reîncărcare lentă ori un punct de 
reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un loc
de parcare specializat cu echipament 
pentru reîncărcarea unui singur vehicul o 
dată (adică, reîncărcare de bază și/sau 
reîncărcare rapidă și/sau reîncărcare fără 
fir).

Or. en

Justificare

Prin natura propunerii directivei, „punctele de reîncărcare” înseamnă locurile de încărcare 
specializate cu echipament pentru reîncărcare de bază și rapidă mai curând decât numărul 
de prize de curent sau conectori. În plus, prezenta directivă ar trebui să nu împiedice 
dezvoltarea și introducerea altor tehnologii de reîncărcare, precum reîncărcarea fără fir, a 
căror standardizare internațională este în prezent în desfășurare.

Amendamentul 57
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un
punct de reîncărcare lentă ori un punct de 
reîncărcare rapidă sau o instalație pentru
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un loc
de parcare specializat cu echipament 
pentru reîncărcarea unui singur vehicul o 
dată (reîncărcare lentă, reîncărcare rapidă,
schimbarea fizică a bateriei și/sau 
reîncărcare fără fir).

Or. en
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Amendamentul 58
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un
punct de reîncărcare lentă ori un punct de 
reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un loc 
de parcare specializat cu echipament 
pentru reîncărcarea unui singur vehicul o 
dată sau o instalație pentru schimbarea 
fizică a bateriei unui vehicul electric
(adică, reîncărcare de bază și/sau 
reîncărcare rapidă și/sau reîncărcare fără 
fir).

Or. en

Amendamentul 59
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un 
punct de reîncărcare lentă ori un punct de 
reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un 
punct de reîncărcare lentă, un punct de 
reîncărcare rapidă, un punct de 
reîncărcare fără fir sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea unor noi tehnologii 
de reîncărcare, precum reîncărcarea fără fir.

Amendamentul 60
Bernd Lange
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un 
punct de reîncărcare lentă ori un punct de 
reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un 
punct de reîncărcare de bază ori un punct 
de reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

Or. de

Justificare

Și la reîncărcarea standard pot fi atinse diferite niveluri de viteză. Din acest motiv nu ar 
trebui să existe discriminare.

Amendamentul 61
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un 
punct de reîncărcare lentă ori un punct de 
reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

(2) „punct de reîncărcare” înseamnă un 
punct de reîncărcare de bază ori un punct 
de reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 
schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 
electric.

Or. en

Amendamentul 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „punct de reîncărcare lentă” înseamnă 
un punct de reîncărcare care permite 
alimentarea directă cu energie electrică a 

(3) „punct de reîncărcare de bază” 
înseamnă un punct de reîncărcare care 
permite alimentarea directă cu energie 
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unui vehicul electric, la o putere mai mică 
sau egală cu 22 kW.

electrică a unui vehicul electric, la o putere 
mai mică sau egală cu 22 kW.

Or. en

Amendamentul 63
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „punct de reîncărcare lentă” înseamnă 
un punct de reîncărcare care permite 
alimentarea directă cu energie electrică a 
unui vehicul electric, la o putere mai mică 
sau egală cu 22 kW.

(3) „punct de reîncărcare de bază” 
înseamnă un punct de reîncărcare care 
permite alimentarea directă cu energie 
electrică a unui vehicul electric, la o putere 
mai mică sau egală cu 3,7 kW.

Or. en

Amendamentul 64
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „punct de reîncărcare rapidă” înseamnă 
un punct de reîncărcare care permite 
alimentarea directă cu energie electrică a 
unui vehicul electric, la o putere mai mare 
de 22 kW.

(4) „punct de reîncărcare rapidă” înseamnă 
un punct de reîncărcare care permite 
alimentarea directă cu energie electrică a 
unui vehicul electric, la o putere mai mare 
de 3,7 kW.

Or. en

Amendamentul 65
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „punct de reîncărcare sau de 
realimentare accesibil publicului” 
înseamnă un punct de reîncărcare sau de 
realimentare care oferă utilizatorilor acces 
nediscriminatoriu.

(5) „punct de reîncărcare sau de 
realimentare accesibil publicului” 
înseamnă un punct de reîncărcare sau de 
realimentare care oferă utilizatorilor acces 
nediscriminatoriu și interoperabil la 
nivelul UE, cu un sistem de plată care este 
acceptat la scară largă.

Or. en

Amendamentul 66
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „punct de reîncărcare sau de 
realimentare accesibil publicului” 
înseamnă un punct de reîncărcare sau de 
realimentare care oferă utilizatorilor acces 
nediscriminatoriu.

(5) „punct de reîncărcare sau de 
realimentare accesibil publicului” 
înseamnă un punct de reîncărcare sau de 
realimentare care oferă utilizatorilor acces 
nediscriminatoriu având instalații tehnice 
interoperabile la nivelul UE.

Or. de

Justificare

Mobilitatea transfrontalieră a vehiculelor poate fi realizată doar dacă există instalații tehnice 
interoperabile la nivelul UE.

Amendamentul 67
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „punct de reîncărcare sau de 
realimentare accesibil publicului” 

(5) „punct de reîncărcare sau de 
realimentare accesibil publicului” 
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înseamnă un punct de reîncărcare sau de 
realimentare care oferă utilizatorilor acces 
nediscriminatoriu.

înseamnă un punct de reîncărcare sau de 
realimentare care oferă utilizatorilor acces 
nediscriminatoriu, facil, deschis și 
interoperabil la nivelul UE și un sistem de 
plată acceptabil la scară largă.

Or. en

Amendamentul 68
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „vehicul electric” înseamnă un vehicul 
în sensul Directivei 2007/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 
cadru pentru omologarea autovehiculelor 
și remorcilor acestora, precum și a 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective24, care are o viteză maximă 
prevăzută prin proiect mai mare de 25 
km/h, este echipat cu unul sau mai multe 
motoare de tracțiune, funcționează cu 
energie electrică și nu este permanent 
conectat la rețeaua electrică, precum și 
componentele și sistemele sale de înaltă 
tensiune care sunt conectate galvanic la 
bara colectoare de înaltă tensiune a 
trenului de propulsie electrică.

6) „vehicul electric” înseamnă un vehicul 
echipat cu unul sau mai multe motoare de 
tracțiune care funcționează cu energie 
electrică. În cadrul acestei directive, 
vehiculele electrice sunt cele colective 
(vehicule comune, taxiuri, furgonete, 
autobuze, tramvaie, trenuri etc.), precum 
și bicicletele, scuterele și motocicletele cu 
propulsie electrică.

Or. fr

Amendamentul 69
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. nl

Amendamentul 70
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de sprijinire a cererii;

Or. en

Amendamentul 71
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiective pentru instalarea 
combustibililor alternativi;

– obiective pentru reducerea globală a 
consumului de energie, în special a 
consumului de petrol și a derivaților săi în 
sectorul transporturilor, pentru reducerea 
blocajelor urbane, pentru instalarea 
transportului public electrificat și a
combustibililor alternativi

Or. fr

Amendamentul 72
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– evaluarea necesarului de puncte de 
realimentare cu GNL în porturile din afara 
rețelei centrale TEN-T care sunt 
importante pentru navele neangajate în 
operațiuni de transport, în special pentru 
navele de pescuit;

– evaluarea necesarului de puncte de 
realimentare cu GNL în porturile din afara 
rețelei centrale TEN-T;

Or. en

Amendamentul 73
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
8, pentru a modifica lista elementelor 
prevăzute la alineatul (1) și informațiile 
stabilite în anexa I.

eliminat

Or. de

Amendamentul 74
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instalarea, 
până cel târziu la 31 decembrie 2020, a 
unui număr minim de puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice, și 
anume cel puțin numărul indicat în 
tabelul din anexa II.

(1) În cadrul lor strategic național, statele 
membre au în vedere numărul de puncte 
de reîncărcare pentru vehicule electrice 
indicat în tabelul din anexa II, a căror 
instalare ar trebui realizată până la 
31 decembrie 2020.

Or. de
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Amendamentul 75
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instalarea, 
până cel târziu la 31 decembrie 2020, a 
unui număr minim de puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice, și
anume cel puțin numărul indicat în tabelul 
din anexa II.

(1) La fiecare doi ani, statele membre
stabilesc, până cel târziu la 31 decembrie, 
un număr minim de puncte de reîncărcare 
pentru vehicule electrice, calculat în 
conformitate cu flota existentă a 
vehiculelor acționate electric și cu 
creșterea preconizată pentru următorii 
ani, cu scopul de a atinge numărul indicat 
în anexa II.

Or. en

Amendamentul 76
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instalarea, până 
cel târziu la 31 decembrie 2020, a unui 
număr minim de puncte de reîncărcare 
pentru vehicule electrice, și anume cel 
puțin numărul indicat în tabelul din 
anexa II.

(1) Statele membre asigură instalarea, până 
cel târziu la 31 decembrie 2020, a unui 
număr minim de puncte de reîncărcare 
pentru vehicule electrice, și anume cel 
puțin numărul indicat în tabelul din anexa 
II. Comisia verifică numărul de 
înmatriculări anuale de vehicule electrice 
în UE și, la 1.1.2017, numărul de puncte 
de reîncărcare necesare.

Or. de

Justificare

Se impune o verificare a numărului de înmatriculări anuale de vehicule electrice și a 
numărului de puncte de reîncărcare necesare, pentru a se asigura faptul că există un raport 
corect între numărul de vehicule și infrastructura necesară.
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Amendamentul 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instalarea, 
până cel târziu la 31 decembrie 2020, a 
unui număr minim de puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice, și
anume cel puțin numărul indicat în tabelul 
din anexa II.

(1) Statele membre se străduiesc să 
introducă, până cel târziu la 31 decembrie 
2020, un număr minim de puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice,
inclusiv punctele de reîncărcare accesibile 
publicului, și, după caz, numărul indicativ 
precizat în tabelul din anexa II.

Or. en

Amendamentul 78
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instalarea, 
până cel târziu la 31 decembrie 2020, a 
unui număr minim de puncte de reîncărcare 
pentru vehicule electrice, și anume cel 
puțin numărul indicat în tabelul din 
anexa II.

(1) Statele membre depun eforturi pentru 
instalarea, până cel târziu la 
31 decembrie 2020, a unui număr minim 
de puncte de reîncărcare pentru vehicule 
electrice.

Or. fr

Amendamentul 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cel puțin 10 % dintre punctele de 
reîncărcare trebuie să fie accesibile 
publicului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 80
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cel puțin 10 % dintre punctele de 
reîncărcare trebuie să fie accesibile 
publicului.

(2) În medie 10 % dintre punctele de 
reîncărcare, în special în zonele urbane cu 
peste 100 000 de locuitori, sunt accesibile 
publicului Numărul exact trebuie 
determinat în funcție de nevoile 
individuale ale unei infrastructuri de 
reîncărcare accesibile publicului.

Or. de

Justificare

Combustibilii alternativi pot fi utilizați în special în regiunile urbane. Pentru a crea condiții 
adecvate de utilizare, esențială în determinarea numărului exact de puncte de reîncărcare ar 
trebui să fie nevoia infrastructurii publice de reîncărcare.

Amendamentul 81
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cel puțin 10 % dintre punctele de 
reîncărcare trebuie să fie accesibile 
publicului.

(2) Cel puțin 90 % dintre punctele de 
reîncărcare trebuie să fie accesibile 
publicului.
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Or. ro

Amendamentul 82
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până cel târziu la 31 decembrie 2017, 
punctele de reîncărcare fără fir pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie 
conforme cu specificațiile tehnice stabilite 
în anexa III punctul 1.3.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea unor tehnologii de 
reîncărcare noi, precum reîncărcarea fără fir.

Amendamentul 83
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
punctele de reîncărcare lentă pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în 
anexa III punctul 1.1.

Până la 31 decembrie 2017 cel târziu, 
punctele de reîncărcare lentă pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în 
anexa III punctul 1.1.

Or. de

Amendamentul 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
punctele de reîncărcare lentă pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 
III punctul 1.1.

Până cel târziu la 31 decembrie 2015, 
punctele de reîncărcare de bază pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 
III punctul 1.1.

Or. en

Amendamentul 85
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
punctele de reîncărcare lentă pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 
III punctul 1.1.

Până cel târziu la 31 decembrie 2017, 
punctele de reîncărcare lentă pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 
III punctul 1.1.

Or. en

Justificare

Pentru a lua în considerare investițiile planificate deja și flota curentă a vehiculelor electrice, 
este important ca producătorii să dispună de suficient timp pentru a se adapta la un standard 
tehnic comun, atât pentru punctele de reîncărcare lentă, cât și pentru punctele de reîncărcare 
rapidă.

Amendamentul 86
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a asigura ușurința reîncărcării 
la diferitele puncte de reîncărcare, acestea 
ar trebui să fie echipate cu un adaptor 
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CA/CC. 

Or. de

Justificare

Un sistem de încărcare combinat pentru vehiculele electrice permite deopotrivă încărcarea 
standard și încărcare rapidă prin intermediul unei prize de vehicul și asigură ușurința 
încărcării.

Amendamentul 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
echipamentul pentru punctele de 
reîncărcare lentă și punctele de reîncărcare 
rapidă, stabilit în anexa III punctele 1.1 și 
1.2, este disponibil în mod echitabil, 
rezonabil și nediscriminatoriu.

Statele membre se asigură că echipamentul 
pentru punctele de reîncărcare de bază și 
punctele de reîncărcare rapidă, stabilit în 
anexa III punctele 1.1 și 1.2, este disponibil 
în mod echitabil, rezonabil și 
nediscriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 88
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Toate punctele de reîncărcare pentru 
vehicule electrice accesibile publicului 
trebuie să fie echipate cu sistemele de 
contorizare inteligente definite la articolul 
2 punctul 28 din Directiva 2012/27/UE și 
care respectă cerințele prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) din directiva 
respectivă.

(6) Pentru încărcarea la punctele de 
reîncărcare pentru vehicule electrice 
accesibile publicului, trebuie să fie 
instalate sistemele de contorizare 
inteligente și transparente definite la 
articolul 2 punctul 28 din 
Directiva 2012/27/UE și care respectă 
cerințele prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) din directiva respectivă.
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Or. de

Justificare

Pentru a promova inovarea, precum și un grad cât mai ridicat de accesibilitate pentru 
utilizatori, la punctele de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului sunt 
necesare sisteme inteligente și transparente de măsurare.

Amendamentul 89
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Toate punctele de reîncărcare pentru 
vehicule electrice accesibile publicului 
trebuie să fie echipate cu sistemele de 
contorizare inteligente definite la articolul 
2 punctul 28 din Directiva 2012/27/UE și 
care respectă cerințele prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) din directiva 
respectivă.

(6) Toate punctele de reîncărcare pentru 
vehicule electrice accesibile publicului 
trebuie să fie echipate, individual sau în 
formă agregată, cu sistemele de 
contorizare inteligente definite la articolul 
2 punctul 28 din Directiva 2012/27/UE și 
care respectă cerințele prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) din directiva 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 90
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Litera (h) de la punctul 1 și ultimul 
paragraf de la punctul 2 din anexa I la 
Directiva 2009/72/CE se aplică datelor 
privind consumul și sistemului de 
contorizare de la punctul de reîncărcare 
pentru vehicule electrice.

(7) Litera (h) de la punctul 1 și ultimul 
paragraf de la punctul 2 din anexa I la 
Directiva 2009/72/CE se aplică datelor 
privind consumul și sistemului de 
contorizare de la punctul de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în incinta 
consumatorului.

Or. en
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Justificare

Punctele de reîncărcare publice nu necesită dispoziții detaliate privind facturarea în cazul în 
care acestea sunt oferite consumatorilor ca parte a unui serviciu.

Amendamentul 91
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre nu interzic utilizatorilor 
de vehicule electrice să cumpere energie 
electrică de la orice furnizor, indiferent de 
statul membru în care este înregistrat 
acesta. Statele membre asigură 
consumatorilor dreptul de a încheia 
contracte cu mai mulți furnizori de 
energie electrică în același timp, astfel 
încât furnizarea de energie electrică 
pentru fiecare vehicul electric să poată fi 
contractată separat.

(8) Statele membre nu interzic utilizatorilor 
de vehicule electrice să cumpere energie
electrică de la orice furnizor, indiferent de 
statul membru în care este înregistrat 
acesta.

Or. ro

Amendamentul 92
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre nu interzic utilizatorilor 
de vehicule electrice să cumpere energie 
electrică de la orice furnizor, indiferent de 
statul membru în care este înregistrat 
acesta. Statele membre asigură 
consumatorilor dreptul de a încheia 
contracte cu mai mulți furnizori de energie 
electrică în același timp, astfel încât 
furnizarea de energie electrică pentru 
fiecare vehicul electric să poată fi 

(8) Statele membre nu interzic utilizatorilor 
de vehicule electrice să cumpere energie 
electrică de la orice furnizor, indiferent de 
statul membru în care este înregistrat 
acesta. Statele membre asigură 
consumatorilor dreptul de a încheia 
contracte cu mai mulți furnizori de energie 
electrică în același timp, astfel încât 
furnizarea de energie electrică pentru 
fiecare vehicul electric să poată fi 
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contractată separat. contractată separat. Statele membre se 
asigură că dispozițiile de mai sus nu 
generează taxe de conectare separate sau 
o conexiune fizică separată la energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Pentru a debloca piețele de vehicule electrice și a sprijini furnizorii de servicii independente, 
este important să se asigure că nu există bariere de reglementare care împiedică 
aprovizionarea separată cu energie electrică a vehiculelor electrice.

Amendamentul 93
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre se asigură că prețurile 
practicate la punctele de reîncărcare 
accesibile publicului sunt rezonabile și nu 
includ penalități sau taxe prohibitive 
pentru reîncărcarea unui vehicul electric 
de către un utilizator care nu are relații 
contractuale cu operatorul punctului de 
reîncărcare.

(10) Statele membre se asigură că prețurile 
practicate la punctele de reîncărcare 
accesibile publicului sunt transparente și 
rezonabile. Reducerile de preț pentru 
utilizatorii de vehicule electrice care au 
relații contractuale cu operatorul punctului 
de reîncărcare trebuie indicate în mod clar 
și vizibil.

Or. de

Justificare

Pentru a atinge cel mai ridicat grad de accesibilitate pentru utilizator, informațiile destinate 
acestuia trebuie să fie clare și vizibile.

Amendamentul 94
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre se asigură că prețurile 
practicate la punctele de reîncărcare
accesibile publicului sunt rezonabile și nu 
includ penalități sau taxe prohibitive pentru 
reîncărcarea unui vehicul electric de către 
un utilizator care nu are relații 
contractuale cu operatorul punctului de 
reîncărcare.

(10) Statele membre se asigură că prețurile 
practicate la punctele de reîncărcare 
accesibile publicului sunt rezonabile și nu 
includ penalități sau taxe prohibitive pentru 
reîncărcarea unui vehicul electric de către 
oricare utilizator.

Or. ro

Amendamentul 95
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului și că distanțele dintre 
aceste puncte nu depășesc 300 km, astfel 
încât, cel târziu până la 31 decembrie 
2020, vehiculele cu hidrogen să poată 
circula pe întregul teritoriu național.

(1) Statele membre care optează pentru 
desfășurarea de puncte de realimentare cu 
hidrogen în cadrul politicii lor naționale, 
astfel cum este definită la articolul 3, se 
asigură că este disponibil un număr 
suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului și că distanțele dintre 
aceste puncte nu depășesc de preferabil
300 km, pentru ca până la cel târziu 31 
decembrie 2020, vehiculele cu hidrogen să 
poată circula pe întreg teritoriul național.

Or. en

Amendamentul 96
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pe teritoriul cărora (1) Statele membre pe teritoriul cărora 



PE516.901v03-00 44/64 AM\1002401RO.doc

RO

există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului și că distanțele dintre 
aceste puncte nu depășesc 300 km, astfel 
încât, cel târziu până la 31 decembrie 2020, 
vehiculele cu hidrogen să poată circula pe 
întregul teritoriu național.

există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului și că distanțele dintre 
aceste puncte nu depășesc 300 km, astfel 
încât, cel târziu până la 31 decembrie 2020, 
vehiculele cu hidrogen să poată circula pe 
întreg teritoriul național, în măsura în 
care punctele de realimentare sunt viabile 
din punct de vedere economic.

Or. de

Amendamentul 97
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil 
un număr suficient de puncte de 
realimentare accesibile publicului și că
distanțele dintre aceste puncte nu 
depășesc 300 km, astfel încât, cel târziu 
până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 
hidrogen să poată circula pe întregul 
teritoriu național.

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen depun eforturi pentru ca un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului să fie disponibil, 
astfel încât, cel târziu până la 31 decembrie 
2020, vehiculele cu hidrogen să poată 
circula, în special în flotele captive.

Or. fr

Amendamentul 98
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului și că distanțele dintre 
aceste puncte nu depășesc 300 km, astfel 
încât, cel târziu până la 31 decembrie 2020, 
vehiculele cu hidrogen să poată circula pe 
întregul teritoriu național.

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului în special în zonele 
urbane, astfel încât, cel târziu până la 31 
decembrie 2020, vehiculele cu hidrogen să 
poată circula suficient.

Or. de

Justificare

Combustibilii alternativi pot fi utilizați în special în regiunile urbane.

Amendamentul 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil 
un număr suficient de puncte de 
realimentare accesibile publicului și că 
distanțele dintre aceste puncte nu 
depășesc 300 km, astfel încât, cel târziu 
până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 
hidrogen să poată circula pe întregul 
teritoriu național.

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se străduiesc să se asigure că 
este disponibil un număr suficient de 
puncte de realimentare accesibile 
publicului, astfel încât, cel târziu până la 31 
decembrie 2020, vehiculele cu hidrogen să 
poată circula pe întreg teritoriul național.

Or. en

Amendamentul 100
Fiona Hall
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului și că distanțele dintre 
aceste puncte nu depășesc 300 km, astfel 
încât, cel târziu până la 31 decembrie 2020, 
vehiculele cu hidrogen să poată circula pe 
întregul teritoriu național.

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 
există deja la data intrării în vigoare a 
prezentei directive puncte de realimentare 
cu hidrogen se asigură că este disponibil un 
număr suficient de puncte de realimentare 
accesibile publicului și că distanțele dintre 
aceste puncte nu depășesc 300 km, astfel 
încât, cel târziu până la 31 decembrie 2020, 
vehiculele cu hidrogen să poată circula pe 
întreg teritoriul național continental.

Or. en

Justificare

Statele membre care includ insule ca parte a teritoriului lor pot considera această cerință 
privind distanța ca fiind dificil de îndeplinit și inutilă; prin urmare, ar trebui specificat faptul 
că aceasta are legătură cu teritoriile continentale.

Amendamentul 101
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre cooperează pentru a 
se asigura că autobuzele și autovehiculele 
grele care funcționează cu hidrogen, cu 
GNL sau cu biocombustibili avansați pot 
circula pe toate șoselele din rețeaua TEN-
T centrală.

Or. fr

Amendamentul 102
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre depun eforturi pentru 
ca puncte de realimentare cu hidrogen, cu 
GNL accesibile publicului să fie 
disponibile pentru transporturile maritime 
și navigația internă.

Or. fr

Amendamentul 103
Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Furnizarea GNL pentru transporturi

(1) Statele membre se asigură că este 
disponibil un număr suficient de puncte 
de realimentare accesibile publicului și că 
distanțele dintre aceste puncte nu 
depășesc 150 km, astfel încât, cel târziu 
până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 
GPL să poată circula pe întreg teritoriul 
național. În statele în care se utilizează 
deja GNL, se urmărește o furnizare 
completă la punctele de realimentare de 
pe autostrăzi.

Or. de

Amendamentul 104
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, cel 
târziu până la 31 decembrie 2020, în toate 
porturile maritime ale rețelei centrale 
transeuropene de transport (TEN-T) sunt
instalate puncte de realimentare cu GNL 
accesibile publicului pentru transportul 
maritim și cel pe căile navigabile 
interioare.

(1) Statele membre se străduiesc ca în 
toate porturile maritime și interioare ale 
rețelei centrale transeuropene de transport 
(TEN-T) să fie instalate puncte de 
realimentare cu GNL, cu hidrogen sau cu 
biocombustibili avansați accesibile 
publicului pentru transportul maritim și cel 
pe căile navigabile interioare.

Or. fr

Amendamentul 105
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, cel 
târziu până la 31 decembrie 2025, în toate 
porturile interioare ale rețelei TEN-T 
centrale sunt instalate puncte de 
realimentare cu GNL accesibile 
publicului pentru transportul pe căile 
navigabile interioare.

eliminat

Or. fr

Justificare

Recomandările pentru punctele de reîncărcare ale porturilor interioare sunt completate acum 
la alineatul (1) al acestui articol.

Amendamentul 106
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre cooperează pentru a se 
asigura că autovehiculele grele care 
funcționează cu GNL pot circula pe toate 
șoselele din rețeaua TEN-T centrală. În 
acest scop, punctele de realimentare cu 
GNL accesibile publicului trebuie 
instalate, până cel târziu la 
31 decembrie 2020, astfel încât distanțele 
dintre ele să nu depășească 400 km.

(3) Statele membre cooperează pentru a se 
asigura că autovehiculele grele care 
funcționează cu GNL, cu hidrogen sau cu 
biocombustibili avansați pot circula pe 
toate șoselele din rețeaua TEN-T centrală.

Or. fr

Amendamentul 107
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre cooperează pentru a se 
asigura că autovehiculele grele care 
funcționează cu GNL pot circula pe toate 
șoselele din rețeaua TEN-T centrală. În 
acest scop, punctele de realimentare cu 
GNL accesibile publicului trebuie instalate, 
până cel târziu la 31 decembrie 2020, astfel 
încât distanțele dintre ele să nu depășească 
400 km.

(3) Statele membre cooperează pentru a se 
asigura că autovehiculele grele care 
funcționează cu GNL pot circula pe toate 
șoselele din rețeaua centrală. În acest scop, 
punctele de realimentare cu GNL 
accesibile publicului trebuie instalate, până 
cel târziu la 31 decembrie 2020, astfel încât 
distanțele dintre ele să nu depășească 400 
km.

Or. en

Amendamentul 108
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
toate punctele de realimentare cu GNL 

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2015, 
toate punctele de realimentare cu GNL 
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pentru transportul maritim și cel pe căile 
navigabile interioare trebuie să fie 
conforme cu specificațiile tehnice stabilite 
în anexa III punctul 3.1.

pentru transportul maritim și cel pe căile 
navigabile interioare, precum și facilitățile 
asociate necesare (precum rezervoare de 
depozitare, pontoane etc.), trebuie să fie 
conforme cu specificațiile tehnice stabilite 
în anexa III punctul 3.1.

Or. en

Amendamentul 109
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că este 
disponibil un număr suficient de puncte 
de realimentare accesibile publicului și că 
distanțele dintre aceste puncte sunt de 
maximum 150 km, astfel încât, cel târziu 
până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 
GNC să poată circula în întreaga Uniune.

(6) Statele membre se străduiesc să fie 
puse la dispoziție puncte de realimentare 
accesibile publicului astfel încât, cel târziu 
până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 
GNC să poată circula.

Or. fr

Amendamentul 110
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că este 
disponibil un număr suficient de puncte de 
realimentare accesibile publicului și că 
distanțele dintre aceste puncte sunt de 
maximum 150 km, astfel încât, cel târziu 
până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 
GNC să poată circula în întreaga Uniune.

(6) Statele membre se asigură că este 
disponibil un număr suficient de puncte de 
realimentare accesibile publicului și că 
distanțele dintre aceste puncte sunt de 
maximum 150 km, astfel încât, cel târziu 
până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 
GNC să poată circula în întreaga Uniune, 
în măsura în care punctele de 
realimentare sunt viabile din punct de 
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vedere economic.

Or. de

Amendamentul 111
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere 
Directivei 2009/30/CE, statele membre se 
asigură că informații relevante, clare și 
simple privind compatibilitatea dintre toți 
combustibilii de pe piață și vehicule sunt 
disponibile:

(1) Fără a aduce atingere 
Directivei 2009/30/CE, statele membre se 
asigură că informații relevante, clare și 
simple privind specificațiile și
compatibilitatea dintre toți combustibilii de 
pe piață și vehicule sunt disponibile:

Or. de

Justificare

Doar o înțelegere clară a tuturor informațiilor legate de combustibilii alternativi permite 
consumatorului o evaluare ușoară și încurajează totodată acceptarea vehiculelor electrice.

Amendamentul 112
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pe vehicule. Această cerință se aplică 
tuturor vehiculelor noi vândute pe teritoriul 
statelor membre începând cu [data 
transpunerii prezentei directive] și tuturor 
celorlalte vehicule înmatriculate pe 
teritoriul statelor membre, de la data 
primului control tehnic care urmează după 
[data transpunerii prezentei directive].

(c) pe vehicule. Această cerință se aplică 
tuturor vehiculelor noi vândute pe teritoriul 
statelor membre începând cu [doi ani de la 
data transpunerii prezentei directive] și 
tuturor celorlalte vehicule înmatriculate pe 
teritoriul statelor membre, de la data 
primului control tehnic care urmează după 
[doi ani de la data transpunerii prezentei 
directive].

Or. de
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Amendamentul 113
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pe vehicule. Această cerință se aplică 
tuturor vehiculelor noi vândute pe teritoriul 
statelor membre începând cu [data 
transpunerii prezentei directive] și tuturor 
celorlalte vehicule înmatriculate pe 
teritoriul statelor membre, de la data 
primului control tehnic care urmează după 
[data transpunerii prezentei directive].

(c) pe vehicule. Această cerință se aplică 
tuturor vehiculelor noi vândute pe teritoriul 
statelor membre începând cu [data 
transpunerii prezentei directive] și tuturor 
celorlalte vehicule înmatriculate pe 
teritoriul statelor membre, de la data 
următorului control tehnic care urmează 
după [data transpunerii prezentei directive].

Or. de

Amendamentul 114
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După transpunerea prezentei 
directive și fără a se aduce atingere 
legislației relevante a UE, Comisia 
prezintă o propunere prin care li se 
solicită furnizorilor de combustibil să 
standardizeze culorile utilizate pentru 
furtunuri și ajustaje pentru livrarea de 
combustibil către benzinăriile de pe 
teritoriul UE. 

Or. en

Justificare

Adaptarea unor culori comune pentru livrarea de combustibil pe teritoriul UE va îmbunătăți 
nivelul de conștientizare și înțelegere al consumatorilor în ceea ce privește diferiții 
combustibili disponibili.
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Amendamentul 115
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care definesc locul exact în 
care se afișează pe vehicul informațiile 
privind compatibilitatea, precum și 
reprezentarea lor grafică, pentru a 
asigura armonizarea acestor informații în 
întreaga Uniune. Dacă nu sunt disponibile 
norme EN care să includă standarde de 
etichetare a combustibililor sau dacă aceste 
norme nu sunt adecvate pentru atingerea 
obiectivelor directivei, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare care 
determină parametrii de etichetare pentru 
combustibilii introduși pe piața Uniunii, 
care, conform evaluării Comisiei, ating în 
mai multe state membre un nivel de 1 % 
din volumul total al vânzărilor.

(4) Dacă nu sunt disponibile norme EN 
care să includă standarde de etichetare a 
combustibililor sau dacă aceste norme nu 
sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor 
directivei, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care determină 
parametrii de etichetare pentru 
combustibilii introduși pe piața Uniunii, 
care, conform evaluării Comisiei, ating în 
mai multe state membre un nivel de 1 % 
din volumul total al vânzărilor.

Or. de

Amendamentul 116
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate
este conferită Comisiei în condițiile 
stabilite de prezentul articol.

(1) Comisia nu are competența de a adopta 
acte delegate.

Or. nl
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Amendamentul 117
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 3, 4, 5 și 6 se conferă Comisiei 
pe o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 3, 4, 5 și 6 se conferă Comisiei 
pe o perioadă de cinci ani, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive]. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
noua luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel puțin cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 118
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolele 3, 4, 5 și 6 se conferă 
Comisiei pe o perioadă de timp 
nedeterminată.

(2) Comisia nu are competența de a 
adopta acte delegate.

Or. nl

Amendamentul 119
Werner Langen
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 3, 4, 5 și 6 se conferă Comisiei 
pe o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 4, 5 și 6 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată.

Or. de

Amendamentul 120
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 3, 4, 5 și 6 poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Prin decizia de revocare ia 
sfârșit delegarea competențelor specificată 
în decizia respectivă. Decizia intră în 
vigoare în ziua următoare publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară, pe care o specifică. 
Decizia nu aduce atingere validității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 4, 5 și 6 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Prin decizia de revocare ia sfârșit 
delegarea competențelor specificată în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
în ziua următoare publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară, pe care o specifică. Decizia nu 
aduce atingere validității actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. de

Amendamentul 121
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 3, 4, 5 și 6 intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu formulează obiecții în 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 4, 5 și 6 intră în vigoare numai 
dacă nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu formulează obiecții în termen 
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termen de două luni de la data la care li s-a 
notificat actului respectiv sau dacă, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
informează Comisia că nu vor prezenta 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

de două luni de la data la care li s-a 
notificat actului respectiv sau dacă, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
informează Comisia că nu vor prezenta 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 122
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul de reglementare constă din măsuri 
de susținere a creării infrastructurii pentru 
combustibili alternativi, cum ar fi 
eliberarea autorizațiilor de construcție, 
eliberarea autorizațiilor pentru parcări, 
certificarea performanței de mediu a 
întreprinderilor, concesionarea stațiilor de 
alimentare cu combustibil.

Cadrul de reglementare constă în măsuri de 
susținere a creării infrastructurii pentru 
combustibili alternativi, cum ar fi 
eliberarea autorizațiilor de construcție, 
eliberarea autorizațiilor pentru parcări, 
certificarea performanței de mediu a 
întreprinderilor, concesionarea stațiilor de 
alimentare cu combustibil. Pentru a se 
asigura că o cerere a unui furnizor de 
combustibil alternativ propus este 
autorizată în termen de trei luni de la data 
cererii, cadrul de reglementare ar trebui 
să includă detaliile privind procedurile 
administrative și tehnice aplicabile, 
personalul, metodologia și legislația, 
pentru a evita întârzierile de natură 
birocratică și legislativă.

Or. en

Amendamentul 123
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri includ cel puțin următoarele 
elemente:

Aceste măsuri au în vedere următoarele 
elemente

Or. de

Amendamentul 124
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa 1– paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijin pentru instalare și producție eliminat
Alocarea unui buget public anual pentru 
instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi, defalcat în 
funcție de combustibil și modul de 
transport (rutier, feroviar, pe apă și 
aerian).
Alocarea unui buget public anual pentru 
sprijinirea unităților care dezvoltă 
tehnologii de combustibili alternativi, 
defalcat în funcție de combustibil și 
modul de transport.

Or. fr

Justificare

Economia cadrului național nu poate impune finanțări publice de către statele membre.

Amendamentul 125
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiective naționale pentru 2020 privind – valori naționale pentru anul 2020 care 
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introducerea combustibililor alternativi în 
diferitele moduri de transport (rutier, 
feroviar, pe apă și aerian) și infrastructura 
aferentă

sunt urmărite în vederea introducerii
combustibililor alternativi în diferitele 
moduri de transport (rutier, feroviar, pe apă 
și aerian) și infrastructura aferentă

Or. de

Amendamentul 126
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunerea de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiective naționale pentru 2020 privind
introducerea combustibililor alternativi în 
diferitele moduri de transport (rutier, 
feroviar, pe apă și aerian) și infrastructura 
aferentă

– obiective naționale pentru 2020 în
materie de reducere globală a consumului 
de energie, în special a consumului de 
petrol și derivați ai săi în sectorul 
transporturilor, de reducere a aglomerării 
urbane, de dezvoltare a transportului 
public electrificat și de introducere a
combustibililor alternativi în diferitele 
moduri de transport (rutier, feroviar, pe apă 
și aerian) și infrastructura aferentă

Or. fr

Amendamentul 127
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiective naționale privind introducerea 
combustibililor alternativi în diferitele 
moduri de transport și infrastructura 
aferentă, stabilite în fiecare an în vederea 
realizării obiectivelor naționale pentru 
2020.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 128
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul minim de puncte de reîncărcare 
pentru vehicule electrice per stat membru

Numărul indicativ de puncte de reîncărcare 
pentru vehicule electrice per stat membru

Or. en

Amendamentul 130
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul minim de puncte de reîncărcare 
pentru vehicule electrice per stat membru

Numărul minim indicativ de puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice per 
stat membru

Or. en

Amendamentul 131
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de directivă
Anexa 2 – tabel – coloana a treia

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Numărul de puncte de reîncărcare 
accesibile publicului (mii)

Numărul de puncte de reîncărcare 
accesibile publicului (mii)

 21 187
 7 62
 13 116
 5 47
 150 1 353
 1 11
 2 20
 13 115
 82 742
 97 872
 125 1 130
 2 18
 2 15
 4 37
 1 13
 7 61
 1 9
 32  289
 12 104
 46  414
 12 111
 10 91
 3 23
 4 32
 7 64
 14 131
 122 1 099
 4 34
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Or. ro

Amendamentul 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – subpunctul 1.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Puncte de reîncărcare electrică lentă
pentru autovehicule

1.1. Puncte de reîncărcare electrică de bază
pentru autovehicule

Or. en

Amendamentul 133
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de reîncărcare lentă cu curent 
alternativ (AC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu conectori de tip 2 
descriși în standardul EN62196-2:2012.

Punctele de reîncărcare de bază cu curent 
alternativ (AC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu prize de curent de tip 
2 descrise în standardul EN62196- 2:2012 
și actualizările respective.

Or. en

Amendamentul 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de reîncărcare lentă cu curent 
alternativ (AC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu conectori de tip 2 

Punctele de reîncărcare de bază cu curent 
alternativ (AC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu conectori de tip 2 
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descriși în standardul EN62196-2:2012. descriși în standardul EN62196-2:2012.

Or. en

Amendamentul 135
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de reîncărcare lentă cu curent 
alternativ (AC) pentru vehicule electrice 
sunt echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu dispozitive primare 
pentru transferul de energie fără fir, 
astfel cum este descris în IEC/TS 61980-3, 
care urmează să fie adoptat până în 2014. 

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea unor tehnologii de 
reîncărcare noi, precum reîncărcarea fără fir.

Amendamentul 136
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – subpunctul 1.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. Puncte de reîncărcare electrică rapidă 
pentru autovehicule

1.2. Puncte de reîncărcare electrică rapidă 
pentru autovehicule peste 22 kW

Or. en

Amendamentul 137
Alajos Mészáros
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Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 
alternativ (AC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu conectori de tip 2 
descriși în standardul EN62196-2:2012.

Punctele de reîncărcare de bază cu curent 
alternativ (AC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu cabluri atașate și 
conector de tip 2 descrise în standardul 
EN62196-2:2012 și actualizările 
respective.

Or. en

Amendamentul 138
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 
continuu (DC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu conectori de tip
„Combo 2”, descriși în standardul EN 
relevant care urmează să fie adoptat până 
în 2014.

Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 
continuu (DC) pentru vehicule electrice 
trebuie să fie echipate, din motive de 
interoperabilitate, cu conectori
multistandard care oferă atât conexiuni 
de tip „CHAdeMO”, cât și „Combo 2”, 
descriși în standardul EN relevant care 
urmează să fie adoptat până în 2014.

Or. en

Justificare

Este important ca standardele viitoare să fie neutre din punct de vedere tehnologic și să fie 
compatibile cu evoluțiile pieței, adică să fie în conformitate cu vehiculele electrice produse și 
utilizate în UE.

Amendamentul 139
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de realimentare cu GNL destinate 
navelor trebuie să fie conforme cu 
standardele EN relevante, care urmează să 
fie adoptate până în 2014.

Punctele de realimentare cu GNL destinate 
navelor trebuie să fie conforme cu 
standardele EN relevante, care urmează să 
fie adoptate în conformitate cu 
standardele și regulamentele IMO și ISO 
relevante, până în 2014. Statele membre 
trebuie să se coordoneze pentru a sprijini 
în comun dezvoltarea standardelor IMO și 
ISO cât mai curând posibil.

Or. en


