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Ändringsförslag 16
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Baserat på samråden med berörda 
parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap13, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, naturgas och gasol (LPG) 
vara de huvudsakliga alternativa bränslena 
med potential att på lång sikt ersätta oljan
och bidra till utfasning av fossila bränslen.

(4) Baserat på samråden med berörda 
parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap13, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, naturgas och gasol (LPG) 
vara de huvudsakliga alternativa bränslena 
med potential att ersätta oljan. Utfasningen
av fossila bränslen inom transportsektorn 
kräver emellertid kompletterande åtgärder 
och strategier som är betydligt mer 
långtgående än att bara främja dessa 
alternativa bränslen, såsom en generell 
minskning av energiförbrukningen och 
fastställande av lämpliga normer för 
koldioxidutsläpp för alla sorters fordon. 
Dessa måste kompletteras av krav på 
energieffektivitet för alla typer av system 
för framdrivning, utveckling av kollektiva 
eller icke-motoriserade transportsätt för 
allmänheten eller en fullständig 
tillämpning av principerna om att 
användaren och förorenaren betalar.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Baserat på samråden med berörda (4) Baserat på samråden med berörda 
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parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, naturgas och gasol (LPG) 
vara de huvudsakliga alternativa bränslena 
med potential att på lång sikt ersätta oljan 
och bidra till utfasning av fossila bränslen.

parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, naturgas och gasol (LPG) 
samt fordonsgas (LPG) vara de 
huvudsakliga alternativa bränslena med 
potential att på lång sikt ersätta oljan och 
bidra till utfasning av fossila bränslen.

Or. de

Ändringsförslag 18
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Baserat på samråden med berörda 
parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, naturgas och gasol (LPG) 
vara de huvudsakliga alternativa bränslena 
med potential att på lång sikt ersätta oljan 
och bidra till utfasning av fossila bränslen.

(4) Baserat på samråden med berörda 
parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, fotogenbaserade bränslen,
naturgas och gasol (LPG) vara de 
huvudsakliga alternativa bränslena med 
potential att på lång sikt ersätta oljan och 
bidra till utfasning av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Baserat på samråden med berörda 
parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap13, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, naturgas och gasol (LPG) 
vara de huvudsakliga alternativa bränslena 
med potential att på lång sikt ersätta oljan 
och bidra till utfasning av fossila bränslen.

(4) Baserat på samråden med berörda 
parter och nationella experter, liksom på 
befintlig sakkunskap13, ansågs el, väte, 
biodrivmedel, naturgas (eventuellt 
skiffergas) och gasol (LPG) vara de 
huvudsakliga alternativa bränslena med 
potential att på lång sikt ersätta oljan och 
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bidra till utfasning av fossila bränslen.

Or. nl

Ändringsförslag 20
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Rapporten från högnivågruppen 
Cars 21 av den 6 juni 2012 anger att 
bristen på en unionsövergripande och 
harmoniserad infrastruktur för 
alternativa bränslen hindrar 
marknadsintroduktionen av fordon som 
använder alternativa bränslen och 
försenar deras positiva effekter på miljön. 
Kommissionens meddelande om 
åtgärdsplanen Cars 2020 för Europas 
bilindustri behandlar de huvudsakliga 
rekommendationerna i rapporten från 
högnivågruppen Cars 21 och lägger fram 
en åtgärdsplan som baseras på dessa.
Detta direktiv om infrastrukturen för 
alternativa bränslen är en av de 
nyckelåtgärder som tillkännagivits av 
kommissionen.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 21
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Man bör undvika att den inre 
marknaden splittras genom 

(6) Man bör undvika att den inre 
marknaden splittras genom 
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icke-samordnade marknadsintroduktioner 
av alternativa bränslen. Samordnade 
politiska ramar i alla medlemsstater bör
därför ge den långsiktiga trygghet som 
krävs för privata och offentliga 
investeringar i fordons- och 
bränsleteknik, liksom för infrastrukturens 
uppbyggnad. Medlemsstaterna bör därför 
upprätta nationella politiska ramar som 
beskriver deras syften, mål och
stödåtgärder med avseende på 
marknadsutvecklingen av alternativa 
bränslen, inklusive den nödvändiga 
infrastruktur som behöver inrättas. 
Medlemsstaterna bör samarbeta med 
angränsande medlemsstater på regional 
eller makroregional nivå, med hjälp av 
samråd eller gemensamma policyramar, 
särskilt när det krävs en infrastruktur för 
alternativa bränslen över nationsgränserna 
eller när det behövs ny infrastruktur i 
närheten av en nationsgräns. 
Kommissionen bör mot bakgrund av en 
regelbunden utvärdering se till att de 
nationella politiska ramarna är samordnade 
och samstämmiga på EU-nivå.

icke-samordnade marknadsintroduktioner 
av alternativa bränslen. Samordnade 
politiska ramar i alla medlemsstater bör ha 
som dubbelt mål att få ett slut på 
oljeberoendet inom transportsektorn och 
att uppnå en 60-procentig minskning av 
transporternas växthusgasutsläpp fram 
till 2050. Medlemsstaterna bör därför 
upprätta nationella politiska ramar som 
beskriver deras syften, mål för en generell 
minskning av energikonsumtionen, 
särskilt av olja och oljeprodukter inom 
transportsektorn, för utbyggnad av
eldriven kollektivtrafik och för alternativa 
bränslen, inklusive den nödvändiga 
infrastruktur som behöver inrättas. 
Medlemsstaterna bör samarbeta med 
angränsande medlemsstater på regional 
eller makroregional nivå, med hjälp av 
samråd eller gemensamma policyramar, 
särskilt när det krävs en infrastruktur för 
alternativa bränslen över nationsgränserna 
eller när det behövs ny infrastruktur i 
närheten av en nationsgräns. 
Kommissionen bör mot bakgrund av en 
regelbunden utvärdering se till att de 
nationella politiska ramarna är samordnade 
och samstämmiga på EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Man bör undvika att den inre 
marknaden splittras genom icke-
samordnade marknadsintroduktioner av 
alternativa bränslen. Samordnade politiska 
ramar i alla medlemsstater bör därför ge 
den långsiktiga trygghet som krävs för 
privata och offentliga investeringar i 

(6) Man bör undvika att den inre 
marknaden splittras genom icke-
samordnade marknadsintroduktioner av 
alternativa bränslen. Samordnade politiska 
ramar i alla medlemsstater bör därför ge 
den långsiktiga trygghet som krävs för 
privata och offentliga investeringar i 
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fordons- och bränsleteknik, liksom för 
infrastrukturens uppbyggnad. 
Medlemsstaterna bör därför upprätta 
nationella politiska ramar som beskriver 
deras syften, mål och stödåtgärder med 
avseende på marknadsutvecklingen av 
alternativa bränslen, inklusive den 
nödvändiga infrastruktur som behöver 
inrättas. Medlemsstaterna bör samarbeta 
med angränsande medlemsstater på 
regional eller makroregional nivå, med 
hjälp av samråd eller gemensamma 
policyramar, särskilt när det krävs en 
infrastruktur för alternativa bränslen över 
nationsgränserna eller när det behövs ny 
infrastruktur i närheten av en nationsgräns. 
Kommissionen bör mot bakgrund av en 
regelbunden utvärdering se till att de 
nationella politiska ramarna är samordnade 
och samstämmiga på EU-nivå.

fordons- och bränsleteknik, liksom för 
infrastrukturens uppbyggnad. 
Medlemsstaterna bör därför upprätta 
nationella politiska ramar som beskriver 
deras syften, mål och stödåtgärder med 
avseende på marknadsutvecklingen av 
alternativa bränslen, inklusive den 
nödvändiga infrastruktur som behöver 
inrättas. Medlemsstaterna bör samarbeta 
med angränsande medlemsstater på 
regional eller makroregional nivå, med 
hjälp av samråd eller gemensamma 
policyramar, särskilt när det krävs en 
infrastruktur för alternativa bränslen över 
nationsgränserna eller när det behövs ny 
infrastruktur i närheten av en nationsgräns. 
Kommissionen bör mot bakgrund av en 
regelbunden utvärdering se till att de 
nationella politiska ramarna är samordnade 
och samstämmiga på EU-nivå.
Kommissionen bör utreda alla medel och 
källor som kan främja infrastrukturen för 
alternativa bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Man bör undvika att den inre 
marknaden splittras genom 
icke-samordnade marknadsintroduktioner 
av alternativa bränslen. Samordnade 
politiska ramar i alla medlemsstater bör 
därför ge den långsiktiga trygghet som 
krävs för privata och offentliga 
investeringar i fordons- och bränsleteknik, 
liksom för infrastrukturens uppbyggnad. 
Medlemsstaterna bör därför upprätta 
nationella politiska ramar som beskriver 
deras syften, mål och stödåtgärder med 

(6) Man bör undvika att den inre 
marknaden splittras genom 
icke-samordnade marknadsintroduktioner 
av alternativa bränslen. Samordnade 
politiska ramar i alla medlemsstater bör 
därför ge den långsiktiga trygghet som 
krävs för privata och offentliga 
investeringar i fordons- och bränsleteknik, 
liksom för infrastrukturens uppbyggnad.
Regelverken bör ge rätt incitament, det 
vill säga bidra till att olika ramar 
samverkar. Medlemsstaterna bör därför 
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avseende på marknadsutvecklingen av 
alternativa bränslen, inklusive den 
nödvändiga infrastruktur som behöver 
inrättas. Medlemsstaterna bör samarbeta 
med angränsande medlemsstater på 
regional eller makroregional nivå, med 
hjälp av samråd eller gemensamma 
policyramar, särskilt när det krävs en 
infrastruktur för alternativa bränslen över 
nationsgränserna eller när det behövs ny 
infrastruktur i närheten av en nationsgräns. 
Kommissionen bör mot bakgrund av en 
regelbunden utvärdering se till att de 
nationella politiska ramarna är samordnade 
och samstämmiga på EU-nivå.

upprätta nationella politiska ramar som 
beskriver deras syften, mål och 
stödåtgärder med avseende på 
marknadsutvecklingen av alternativa 
bränslen, inklusive den nödvändiga 
infrastruktur som behöver inrättas. 
Medlemsstaterna bör samarbeta med 
angränsande medlemsstater på regional 
eller makroregional nivå, med hjälp av 
samråd eller gemensamma policyramar, 
särskilt när det krävs en infrastruktur för 
alternativa bränslen över nationsgränserna 
eller när det behövs ny infrastruktur i 
närheten av en nationsgräns. 
Kommissionen bör mot bakgrund av en 
regelbunden utvärdering se till att de 
nationella politiska ramarna är samordnade 
och samstämmiga på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 24
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Endast bränslen som omfattas av de 
nationella politiska ramarna bör vara 
berättigade till EU:s och 
medlemsstaternas stödåtgärder för 
infrastrukturen för alternativa bränslen. 
Detta i syfte att rikta det offentliga stödet 
mot en samordnad utveckling av den inre 
marknaden för att de fordon och fartyg 
som använder alternativa bränslen ska 
kunna förflytta sig över hela Europa.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 25
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stödåtgärder rörande infrastruktur för
alternativa bränslen ska genomföras i 
enlighet med de regler om statligt stöd som 
anges i fördraget.

(8) Stödåtgärder rörande alternativa 
bränslen och relaterade infrastrukturer
ska genomföras i enlighet med de regler 
om statligt stöd som anges i fördraget.
Stödåtgärder i form av direkt och indirekt 
finansiering från EU eller 
medlemsstaterna bör inte tillåtas.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Biodrivmedel är bränslen som 
framställs av biomassa, enligt definitionen 
i direktiv 2009/28/EG16. Biodrivmedel är 
för närvarande den viktigaste typen av 
alternativt bränsle och svarar för 4,4 % av 
transporterna i EU. De kan bidra till att de 
samlade koldioxidutsläppen minskas 
avsevärt, om de framställs på ett hållbart 
sätt och inte förändrar 
markanvändningen indirekt. De skulle 
kunna tillhandahålla ren energi till 
samtliga transportsätt. Restriktioner på 
utbudssidan och frågetecken kring 
hållbarheten kan dock begränsa 
användningen av biodrivmedel.

(9) Biodrivmedel är bränslen som 
framställs av biomassa. Biodrivmedel är 
för närvarande den viktigaste typen av 
alternativt bränsle och svarar för 4,4 % av 
transporterna i EU.

Or. nl
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Ändringsförslag 27
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Avsaknaden av en harmoniserad 
utveckling av infrastruktur för alternativa 
bränslen i unionen förhindrar utvecklingen 
av stordriftsfördelar på utbudssidan och 
rörlighet i hela EU på efterfrågesidan. Nya 
infrastrukturnätverk behöver byggas upp, 
framför allt för el, väte och naturgas (LNG
och CNG).

(10) Avsaknaden av en harmoniserad 
utveckling av infrastruktur för alternativa 
bränslen i unionen förhindrar utvecklingen 
av stordriftsfördelar på utbudssidan och 
rörlighet i hela EU på efterfrågesidan. Nya 
infrastrukturnätverk behöver byggas upp, 
framför allt för el, väte och naturgas (LNG 
och CNG). Teknisk utveckling, 
demonstration och infrastrukturer, 
särskilt på väteområdet, är viktiga 
faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 28
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Avsaknaden av en harmoniserad 
utveckling av infrastruktur för alternativa 
bränslen i unionen förhindrar utvecklingen 
av stordriftsfördelar på utbudssidan och 
rörlighet i hela EU på efterfrågesidan. Nya 
infrastrukturnätverk behöver byggas upp, 
framför allt för el, väte och naturgas (LNG 
och CNG).

(10) Avsaknaden av en harmoniserad 
utveckling av infrastruktur för alternativa 
bränslen i unionen förhindrar utvecklingen 
av stordriftsfördelar på utbudssidan och 
rörlighet i hela EU på efterfrågesidan. Nya 
infrastrukturnätverk behöver byggas upp, 
framför allt för el, väte, naturgas (LNG och 
CNG) och fordonsgas (LPG).

Or. de

Ändringsförslag 29
Laurence J.A.J. Stassen
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Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, 
med särskilt fokus på tätbebyggelser. 
Privata ägare av elfordon är i stor 
utsträckning beroende av tillgång till 
laddningsstationer i allmänna 
parkeringsområden, t.ex. vid lägenheter, 
kontor och affärer. Myndigheterna bör 
inrätta ett regelverk som stöder invånarna 
genom att säkerställa att lämplig 
infrastruktur med ett tillräckligt antal 
laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Installationen av laddningsstationer för 
elfordon hör hemma inom ramen för 
medlemsstaternas nationella politik. 1

__________________
1 I enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska
unionen.

Or. nl

Ändringsförslag 30
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 

(11) El från förnybara energikällor är ett 
rent bränsle som är särskilt lämpat för 
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eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 
beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer. 
Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

nyttjandet av elfordon och eldrivna 
tvåhjulingar i tätbebyggelser, vilket kan 
bidra till en förbättrad luftkvalitet och 
minskat buller. Medlemsstaterna bör
bemöda sig om att laddningsstationer för 
elfordon, särskilt de som används 
kollektivt (bilpoolsfordon, taxibilar, 
skåpbilar, bussar, spårvagnar, tåg osv.) 
såväl som för elektriska cyklar, skotrar 
och motorcyklar, uppförs på ett tillräckligt 
antal platser, varav 10 % ska vara 
tillgängliga för allmänheten, med särskilt 
fokus på tätbebyggelser. Privata ägare av 
elfordon är i stor utsträckning beroende av 
tillgång till laddningsstationer i allmänna 
parkeringsområden, t.ex. vid lägenheter, 
kontor och affärer. Myndigheterna bör 
inrätta ett regelverk som stöder invånarna 
genom att säkerställa att lämplig 
infrastruktur med ett tillräckligt antal 
laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör sträva efter att det 
uppförs laddningsstationer för elfordon på 
ett tillräckligt antal platser, varav delar är
tillgängliga för allmänheten, och hänsyn 
tas till geografiska och socioekonomiska 
aspekter, med särskilt fokus på 
tätbebyggelser. Privata ägare av elfordon är 
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beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer. 
Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

i stor utsträckning beroende av tillgång till 
laddningsstationer i allmänna 
parkeringsområden, t.ex. vid lägenheter, 
kontor och affärer. Myndigheterna bör 
inrätta ett regelverk som stöder invånarna 
genom att säkerställa att lämplig 
infrastruktur med ett tillräckligt antal 
laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 32
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 %
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 
beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer. 
Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, och av dessa ska 
ett lämpligt antal vara tillgängliga för 
allmänheten, med särskilt fokus på 
tätbebyggelser. Privata ägare av elfordon är 
i stor utsträckning beroende av tillgång till 
laddningsstationer i allmänna 
parkeringsområden, t.ex. vid lägenheter, 
kontor och affärer. Myndigheterna bör 
inrätta ett regelverk som stöder invånarna 
genom att säkerställa att lämplig 
infrastruktur med ett tillräckligt antal 
laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

Or. de
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Ändringsförslag 33
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 
beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer. 
Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, med en 
laddningsstation per fyra elfordon, varav 
10 % ska vara tillgängliga för allmänheten, 
med särskilt fokus på tätbebyggelser. 
Privata ägare av elfordon är i stor 
utsträckning beroende av tillgång till 
laddningsstationer i allmänna 
parkeringsområden, t.ex. vid lägenheter, 
kontor och affärer. Myndigheterna bör 
inrätta ett regelverk som stöder invånarna 
genom att säkerställa att lämplig 
infrastruktur med ett tillräckligt antal 
laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

Or. de

Ändringsförslag 34
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 

(11) El från förnybara energikällor är ett 
rent bränsle som är särskilt lämpat för 
nyttjandet av elfordon och eldrivna 
tvåhjulingar i tätbebyggelser, vilket kan 
bidra till en förbättrad luftkvalitet och 
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Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 
beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer. 
Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

minskat buller. Medlemsstaterna bör se till 
att det uppförs laddningsstationer för 
elfordon på ett tillräckligt antal platser, 
varav 10 % ska vara tillgängliga för 
allmänheten, med särskilt fokus på 
tätbebyggelser. Privata ägare av elfordon är 
i stor utsträckning beroende av tillgång till 
laddningsstationer i allmänna 
parkeringsområden, t.ex. vid lägenheter, 
kontor och affärer. Myndigheterna bör 
inrätta ett regelverk som stöder invånarna 
genom att säkerställa att lämplig 
infrastruktur med ett tillräckligt antal 
laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller. 
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 
beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer. 
Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 

(11) El är vid nyttjandetillfället ett rent 
bränsle som är särskilt lämpat för 
nyttjandet av elfordon och eldrivna 
tvåhjulingar i tätbebyggelser, vilket kan 
bidra till en förbättrad luftkvalitet och 
minskat buller. Medlemsstaterna bör se till 
att det uppförs laddningsstationer för 
elfordon på ett tillräckligt antal platser, 
minst två gånger så många som antalet 
fordon, varav 10 % ska vara tillgängliga 
för allmänheten, med särskilt fokus på 
tätbebyggelser. Privata ägare av elfordon är 
i stor utsträckning beroende av tillgång till 
laddningsstationer i allmänna 
parkeringsområden, t.ex. vid lägenheter, 
kontor och affärer. Myndigheterna bör 
inrätta ett regelverk som stöder invånarna 
genom att säkerställa att lämplig 
infrastruktur med ett tillräckligt antal 
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tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När man utvecklar infrastrukturen 
för elfordon måste interaktionen mellan 
denna infrastruktur och elsystemet, 
liksom samspelet med unionens elpolitik, 
tas i beaktande. Inrättandet och driften av 
laddningsstationer för elfordon bör 
utvecklas på en konkurrensutsatt 
marknad med fritt tillträde för alla parter 
som är intresserade av att starta upp eller 
driva laddningsinfrastrukturer.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 37
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör se till att 
allmänt tillgänglig infrastruktur för 
försörjningen av väte till motorfordon 
byggs upp, med sådana avstånd mellan 
tankstationerna för motorfordon som gör 
det möjligt att köra vätedrivna fordon över 
större områden inom det nationella 
territoriet, liksom ett visst antal 

(18) Medlemsstaterna som så vill bör
bemöda sig om att infrastruktur för 
försörjningen av väte till motorfordon 
byggs upp, med sådana avstånd mellan 
tankstationerna för motorfordon som gör 
det möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
det nationella territoriet, liksom ett visst 
antal tankstationer i tätbebyggelser.
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tankstationer i tätbebyggelser. Detta skulle 
göra det möjligt att köra vätedrivna 
fordon i hela unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör se till att 
allmänt tillgänglig infrastruktur för 
försörjningen av väte till motorfordon
byggs upp, med sådana avstånd mellan 
tankstationerna för motorfordon som gör 
det möjligt att köra vätedrivna fordon över 
större områden inom det nationella 
territoriet, liksom ett visst antal 
tankstationer i tätbebyggelser. Detta skulle 
göra det möjligt att köra vätedrivna fordon 
i hela unionen.

(18) Medlemsstater som väljer att 
använda väte för transporter bör se till att 
allmänt tillgänglig infrastruktur för 
försörjningen av väte till motorfordon 
byggs upp, med sådana avstånd mellan 
tankstationerna för motorfordon som gör 
det möjligt att köra vätedrivna fordon över 
större områden inom det nationella 
territoriet, liksom ett visst antal 
tankstationer i tätbebyggelser. Detta skulle 
göra det lättare att köra vätedrivna fordon i 
hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 39
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör se till att allmänt 
tillgänglig infrastruktur för försörjningen 
av väte till motorfordon byggs upp, med 
sådana avstånd mellan tankstationerna för 
motorfordon som gör det möjligt att köra 
vätedrivna fordon över större områden 
inom det nationella territoriet, liksom ett 

(18) Medlemsstaterna bör se till att allmänt 
tillgänglig infrastruktur för försörjningen 
av väte till motorfordon byggs upp i takt 
med att tekniken mognar, med sådana 
avstånd mellan tankstationerna för 
motorfordon som gör det möjligt att köra 
vätedrivna fordon över större områden 
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visst antal tankstationer i tätbebyggelser. 
Detta skulle göra det möjligt att köra 
vätedrivna fordon i hela unionen.

inom det nationella territoriet, liksom ett 
visst antal tankstationer i tätbebyggelser. 
Detta skulle göra det möjligt att köra 
vätedrivna fordon i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 40
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör se till att allmänt 
tillgänglig infrastruktur för försörjningen 
av komprimerad naturgas (CNG) i gasform 
till motorfordon byggs upp, med sådana 
avstånd mellan tankstationerna som gör det 
möjligt att köra CNG-fordon över större 
områden i hela unionen, liksom ett visst 
antal tankstationer i tätbebyggelser.

(20) Medlemsstaterna som så vill bör
bemöda sig om att allmänt tillgänglig 
infrastruktur för försörjningen av 
komprimerad naturgas (CNG) i gasform till 
motorfordon byggs upp, med sådana 
avstånd mellan tankstationerna som gör det 
möjligt att köra CNG-fordon i unionen, 
liksom ett visst antal tankstationer i 
tätbebyggelser.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I och med den ökande mångfalden av 
bränsletyper för motordrivna fordon och 
den ständiga ökningen av resor på 
unionens vägar krävs det att man förser 
konsumenterna med klar och lättförståelig 
information om kompatibiliteten mellan 
deras fordon och de olika bränslen som 
erbjuds på unionens marknad för 

(24) I och med den ökande mångfalden av 
bränsletyper för motordrivna fordon och 
den ständiga ökningen av resor på 
unionens vägar krävs det att man förser 
konsumenterna med klar och lättförståelig 
information om kompatibiliteten mellan 
deras fordon och de olika bränslen som 
erbjuds på unionens marknad för 
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transportbränslen, utan att detta påverkar 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/30/EG av 
den 23 april 2009 om ändring av 
direktiv 98/70/EG, vad gäller 
specifikationer för bensin, diesel och 
gasoljor och införande av ett system för hur 
växthusgasutsläpp ska övervakas och 
minskas, om ändring av rådets 
direktiv 1999/32/EG, vad gäller 
specifikationen för bränsle som används av 
fartyg på inre vattenvägar, och om 
upphävande av direktiv 93/12/EEG.

transportbränslen, utan att detta påverkar 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/30/EG av 
den 23 april 2009 om ändring av 
direktiv 98/70/EG, vad gäller 
specifikationer för bensin, diesel och 
gasoljor och införande av ett system för hur 
växthusgasutsläpp ska övervakas och 
minskas, om ändring av rådets 
direktiv 1999/32/EG, vad gäller 
specifikationen för bränsle som används av 
fartyg på inre vattenvägar, och om 
upphävande av direktiv 93/12/EEG.
Framför allt bör en EU-standard 
övervägas för de färger som används för 
slangar och munstycken vid tankstationer.

Or. en

Ändringsförslag 42
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I syfte att anpassa bestämmelserna i 
detta direktiv till marknadsutvecklingen 
och de tekniska framstegen, bör
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
den aktuella uppsättningen av alternativa 
bränslen, infrastrukturens egenskaper och 
utbredning liksom bränslestandarderna. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå.

(25) I syfte att anpassa bestämmelserna i 
detta direktiv till marknadsutvecklingen 
och de tekniska framstegen, bör
kommissionen senast 
den 31 december 2018 lägga fram en 
översyn av detta direktiv, framför allt när 
det gäller den aktuella uppsättningen av 
alternativa bränslen, infrastrukturens 
egenskaper och utbredning liksom 
bränslestandarderna. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd i samband med detta, 
inklusive på expertnivå.

Or. de
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Ändringsförslag 43
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I syfte att anpassa bestämmelserna i 
detta direktiv till marknadsutvecklingen 
och de tekniska framstegen, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller den aktuella 
uppsättningen av alternativa bränslen,
infrastrukturens egenskaper och utbredning 
liksom bränslestandarderna. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå.

(25) I syfte att anpassa bestämmelserna i 
detta direktiv till marknadsutvecklingen 
och de tekniska framstegen, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller 
infrastrukturens egenskaper och utbredning 
liksom bränslestandarderna. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå.

Or. de

Ändringsförslag 44
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer en gemensam 
åtgärdsram för utbyggnaden av 
infrastrukturen för alternativa bränslen i 
unionen i syfte att bryta transporternas 
oljeberoende och fastställer minimikrav 
på uppbyggnaden av infrastrukturen för 
alternativa bränslen och gemensamma 
tekniska specifikationer, vilket inbegriper 
laddningsstationer för elfordon och 
tankstationer för naturgas (LNG och CNG) 
och väte.

Detta direktiv har som dubbelt mål att få 
ett slut på oljeberoendet inom 
transportsektorn och att uppnå en 
60-procentig minskning av transporternas 
växthusgasutsläpp fram till 2050. Det
fastställer en gemensam åtgärdsram för att 
underlätta uppbyggnaden av 
infrastrukturen för alternativa bränslen i 
unionen och innehåller gemensamma 
tekniska specifikationer, vilket inbegriper 
laddningsstationer för elfordon och 
tankstationer för naturgas (LNG och CNG) 



AM\1002401SV.doc 21/62 PE516.901v03-00

SV

och väte.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) alternativa bränslen: bränslen som 
ersätter fossila oljekällor för 
energiförsörjningen till transporter och som 
kan bidra till utfasning av fossila bränslen 
inom transportsektorn. De inbegriper

1) alternativa bränslen: bränslen som 
ersätter fossila oljekällor för 
energiförsörjningen till transporter och som 
kan bidra till utfasning av fossila bränslen 
inom transportsektorn. De inbegriper
exempelvis:

Or. ro

Ändringsförslag 46
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) alternativa bränslen: bränslen som 
ersätter fossila oljekällor för 
energiförsörjningen till transporter och 
som kan bidra till utfasning av fossila 
bränslen inom transportsektorn. De 
inbegriper

1) alternativa bränslen: bränslen som 
ersätter olja och oljeprodukter för 
energiförsörjningen till transporter. De 
inbegriper

Or. fr

Ändringsförslag 47
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– el, – el från förnybara energikällor, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG,

Or. fr

Ändringsförslag 48
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– väte, – väte från förnybara energikällor, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG,

Or. fr

Ändringsförslag 49
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– biodrivmedel, enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/28/EG,

– avancerade biodrivmedel framställda av 
avfall och restprodukter, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv [XXXX/XX/EG] om 
ändring av direktiv 98/70/EG om 
kvaliteten på bensin och dieselbränslen 
och om ändring av direktiv 2009/28/EG
om främjande av användningen av energi 
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från förnybara energikällor,

Or. fr

Ändringsförslag 50
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– syntetiska bränslen, – fotogenbaserade bränslen,

Or. en

Ändringsförslag 51
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– syntetiska bränslen, – syntetiska bränslen, t.ex. DME,

Or. de

Motivering

DME (dimetyleter) är ett bränsle som redan finns på marknaden och som särskilt bör 
nämnas.

Ändringsförslag 52
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– naturgas, inbegripet biometan i gasform
(komprimerad naturgas – CNG) och 
flytande form (flytande naturgas – LNG), 
och

– traditionell naturgas, inbegripet biometan 
i gasform (komprimerad naturgas – CNG) 
och flytande form (flytande naturgas –
LNG), och

Or. fr

Ändringsförslag 53
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2.1 – strecksats 5a (ny)
– dimetyleter (DME)

Or. en

Motivering

Dimetyleter (DME) bör nämnas som exempel på syntetiska bränslen eftersom DME kan bli ett 
viktigt alternativt bränsle för tunga yrkesfordon.

Ändringsförslag 54
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– gasol (LPG), – dimetyleter (DME) och
gasol (LPG),

Or. en
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Ändringsförslag 55
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– gasol (LPG), – traditionell gasol (LPG),

Or. fr

Ändringsförslag 56
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) laddningsstation: en långsam eller 
snabb laddningsstation eller en 
anläggning där ett batteri på ett elfordon 
kan bytas ut,

2) Laddningsstation: en särskild 
parkeringsplats med utrustning för 
laddning av enskilda fordon vid ett 
tillfälle (t.ex. basladdning och/eller 
snabbladdning och/eller trådlös 
laddning),

Or. en

Motivering

I förslaget till direktiv bör ”laddningsstationer” avse särskilda parkeringsplatser med 
utrustning för basladdning och snabbladdning snarare än antalet uttag eller kontaktdon. 
Detta direktiv bör dessutom inte förhindra utveckling och införande av andra 
laddningstekniker, t.ex. trådlös laddning, som just nu håller på att standardiseras 
internationellt.

Ändringsförslag 57
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) laddningsstation: en långsam eller snabb 
laddningsstation eller en anläggning där 
ett batteri på ett elfordon kan bytas ut,

2) laddningsstation: en särskild 
parkeringsplats som utrustats för att ladda 
ett enskilt fordon vid ett tillfälle (långsam
laddning, snabbladdning, byte av batteri
och/eller trådlös laddning).

Or. en

Ändringsförslag 58
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) laddningsstation: en långsam eller
snabb laddningsstation eller en
anläggning där ett batteri på ett elfordon 
kan bytas ut,

2) laddningsstation: en särskild 
parkeringsplats med utrustning för 
laddning av enskilda fordon vid ett 
tillfälle eller med anläggning där ett batteri 
på ett elfordon kan bytas ut (t.ex.
basladdning och/eller snabbladdning 
och/eller trådlös laddning).

Or. en

Ändringsförslag 59
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) laddningsstation: en långsam eller snabb 
laddningsstation eller en anläggning där ett 
batteri på ett elfordon kan bytas ut,

2) laddningsstation: en långsam eller snabb 
laddningsstation, en trådlös 
laddningsstation eller en anläggning där 
ett batteri på ett elfordon kan bytas ut,

Or. en
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Motivering

Direktivet bör inte förhindra att ny laddteknik som trådlös laddning utvecklas och införs.

Ändringsförslag 60
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) laddningsstation: en långsam eller snabb 
laddningsstation eller en anläggning där ett 
batteri på ett elfordon kan bytas ut,

2) laddningsstation: en 
basladdningsstation eller snabb 
laddningsstation eller en anläggning där ett 
batteri på ett elfordon kan bytas ut,

Or. de

Motivering

Även med en standardladdning är det möjligt att åstadkomma framsteg i fråga om 
hastigheten. Den får därför inte diskrimineras på något sätt.

Ändringsförslag 61
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) laddningsstation: en långsam eller snabb 
laddningsstation eller en anläggning där ett 
batteri på ett elfordon kan bytas ut,

2) laddningsstation: en
basladdningsstation eller snabb 
laddningsstation eller en anläggning där ett 
batteri på ett elfordon kan bytas ut,

Or. en

Ändringsförslag 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) långsam laddningsstation: en 
laddningsstation för direkt elförsörjning till 
ett elfordon med en effekt på högst 22 kW,

3) basladdningsstation: en 
laddningsstation för direkt elförsörjning till 
ett elfordon med en effekt på högst 22 kW,

Or. en

Ändringsförslag 63
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) långsam laddningsstation: en 
laddningsstation för direkt elförsörjning till 
ett elfordon med en effekt på högst 22 kW,

3) basladdningsstation: en 
laddningsstation för direkt elförsörjning till 
ett elfordon med en effekt på högst 3,7 kW,

Or. en

Ändringsförslag 64
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) snabb laddningsstation: en 
laddningsstation för direkt elförsörjning till 
ett elfordon med en effekt som 
överstiger 22 kW,

4) snabb laddningsstation: en 
laddningsstation för direkt elförsörjning till 
ett elfordon med en effekt som 
överstiger 3,7 kW,

Or. en

Ändringsförslag 65
Ivo Belet



AM\1002401SV.doc 29/62 PE516.901v03-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) allmänt tillgänglig laddnings- eller 
tankstation: en laddnings- eller tankstation 
till vilken användarna har 
icke-diskriminerande åtkomst,

5) allmänt tillgänglig laddnings- eller 
tankstation: en laddnings- eller tankstation 
till vilken användarna har 
icke-diskriminerande och enkel, öppen och 
unionsomfattande kompatibel åtkomst, via 
allmänt accepterade betalningssystem. 

Or. en

Ändringsförslag 66
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) allmänt tillgänglig laddnings- eller 
tankstation: en laddnings- eller tankstation 
till vilken användarna har 
icke-diskriminerande åtkomst,

5) allmänt tillgänglig laddnings- eller 
tankstation: en laddnings- eller tankstation 
till vilken användarna har 
icke-diskriminerande åtkomst och vars 
tekniska enheter är driftskompatibla i 
hela EU,

Or. de

Motivering

Tekniska enheter som är driftskompatibla i hela EU är en nödvändig förutsättning för att 
dessa fordon ska vara mobila över gränserna.

Ändringsförslag 67
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) allmänt tillgänglig laddnings- eller 
tankstation: en laddnings- eller tankstation 
till vilken användarna har 
icke-diskriminerande åtkomst,

5) allmänt tillgänglig laddnings- eller 
tankstation: en laddnings- eller tankstation 
till vilken användarna har 
icke-diskriminerande, enkel, öppen och 
unionsomfattande kompatibel åtkomst, via 
allmänt accepterade betalningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 68
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) elfordon: fordon i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/46/EG av 
den 5 september 2007 om fastställande av 
en ram för godkännande av motorfordon 
och släpvagnar till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon24, med en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 
25 km/tim, försedda med en eller flera 
elektriskt drivna dragmotorer som inte är 
permanent anslutna till elnätet, samt 
högspänningskomponenter och -system i 
sådana fordon som är galvaniskt anslutna 
till den elektriska framdrivningens 
högspänningskrets,

6) elfordon: fordon försedda med en eller 
flera elektriskt drivna dragmotorer; i detta 
direktiv avses med elfordon sådana fordon 
som används kollektivt (bilpoolsfordon, 
taxibilar, skåpbilar, bussar, spårvagnar, 
tåg osv.) såväl som elektriska cyklar, 
skotrar och motorcyklar,

Or. fr

Ändringsförslag 69
Laurence J.A.J. Stassen
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Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] utgår.

Or. nl

Ändringsförslag 70
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Begäran om stödåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 71
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Mål rörande användningen av alternativa 
bränslen.

– Mål rörande en generell minskning av 
energiförbrukningen, särskilt av olja och 
oljeprodukter inom transportsektorn, 
minskning av trafikstockningar i städerna 
och användningen av eldriven 
kollektivtrafik och alternativa bränslen.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Alejo Vidal-Quadras
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En bedömning av behovet av 
LNG-tankstationer i hamnar som inte ingår 
i det transeuropeiska transportnätets 
stomnät, som är viktiga för fartyg som inte 
deltar i transportverksamheter, i 
synnerhet fiskefartyg.

En bedömning av behovet av 
LNG-tankstationer i hamnar som inte ingår 
i det transeuropeiska transportnätets 
stomnät.

Or. en

Ändringsförslag 73
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 8 när det gäller att ändra de 
uppgifter som avses i punkt 1 och den 
information som anges i bilaga I.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 74
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, åtminstone det antal som 
anges i tabellen i bilaga II, senast 
den 31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska i sina nationella 
politiska ramar följa det antal 
laddningsstationer för elfordon som anges i 
tabellen i bilaga II, och bör sikta på att 
dessa ska vara inrättade senast 
den 31 december 2020.
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Or. de

Ändringsförslag 75
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, åtminstone det antal som 
anges i tabellen i bilaga II, senast den 
31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska vartannat år ange
ett lägsta antal laddningsstationer för 
elfordon som ska inrättas, beräknat efter 
den befintliga elfordonsflottan och den 
förväntade ökningen kommande år, i syfte 
att uppnå det antal som anges i tabellen i 
bilaga II, senast den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 76
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, åtminstone det antal som 
anges i tabellen i bilaga II, senast den 
31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, åtminstone det antal som 
anges i tabellen i bilaga II, senast den 
31 december 2020. Kommissionen ska 
kontrollera hur många elfordon som 
registreras i EU varje år och hur många 
laddningsstationer som krävs fram till 
den 1 januari 2017.

Or. de
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Motivering

Det är nödvändigt att kontrollera hur många elfordon som registreras varje år och hur 
många laddningsstationer som krävs för att säkerställa att elfordonen står i korrekt 
proportion till sin infrastruktur.

Ändringsförslag 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, åtminstone det antal som 
anges i tabellen i bilaga II, senast 
den 31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska sträva efter att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, inklusive de allmänt 
tillgängliga laddningsstationerna, i 
förekommande fall det vägledande antal 
som anges i tabellen i bilaga II, senast 
den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 78
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, åtminstone det antal som 
anges i tabellen i bilaga II, senast 
den 31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska bemöda sig om att 
det inrättas ett lägsta antal 
laddningsstationer för elfordon senast 
den 31 december 2020.

Or. fr



AM\1002401SV.doc 35/62 PE516.901v03-00

SV

Ändringsförslag 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minst 10 % av laddningsstationerna 
ska vara tillgängliga för allmänheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 80
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minst 10 % av laddningsstationerna ska 
vara tillgängliga för allmänheten.

2. I genomsnitt 10 % av 
laddningsstationerna, framför allt i 
storstadsområden med mer än 
100 000 invånare, ska vara tillgängliga för 
allmänheten. Det exakta antalet måste 
fastställas i förhållande till det aktuella 
behovet av en allmän 
laddningsinfrastruktur.

Or. de

Motivering

Framför allt i storstadsområdena kan alternativa bränslen vara väldigt användbara. För att 
skapa lämpliga användningsförhållanden bör det exakta antalet laddningsstationer fastställas 
utifrån den allmänna laddningsinfrastruktur som behövs.

Ändringsförslag 81
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minst 10 % av laddningsstationerna ska 
vara tillgängliga för allmänheten.

2. Minst 90 % av laddningsstationerna ska 
vara tillgängliga för allmänheten.

Or. ro

Ändringsförslag 82
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Trådlösa laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.3 i 
bilaga III senast den 31 december 2017.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte förhindra att ny laddteknik som trådlös laddning utvecklas och införs.

Ändringsförslag 83
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Långsamma laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.1 i 
bilaga III senast den 31 december 2015.

3. Långsamma laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.1 i 
bilaga III senast den 31 december 2017.

Or. de
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Ändringsförslag 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Långsamma laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.1 i 
bilaga III senast den 31 december 2015.

3. Basladdningsstationer för elfordon ska 
uppfylla de tekniska specifikationer som 
anges i punkt 1.1 i bilaga III senast 
den 31 december 2015.

Or. en

Ändringsförslag 85
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Långsamma laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.1 i 
bilaga III senast den 31 december 2015.

3. Långsamma laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.1 i 
bilaga III senast den 31 december 2017.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att tillverkarna får tillräckligt med tid för att hinna anpassa sig till en 
gemensam teknisk standard för både långsam och snabb laddning så att vederbörlig hänsyn 
tas till de investeringar som redan har planerats och till den nuvarande elfordonsflottan.

Ändringsförslag 86
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – led 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att det ska vara enkelt att hantera 
laddningen på olika laddningsstationer 
bör laddningsstationerna vara utrustade
med en kombinerad elkontakt för 
växelström/likström.

Or. de

Motivering

Ett kombinerat laddningssystem för elfordon gör det möjligt att utföra såväl standard- som 
snabbladdning med en enda fordonskontakt och säkerställer att det är enkelt att hantera 
laddningen.

Ändringsförslag 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att 
utrustning för långsamma och snabba 
laddningsstationer enligt punkterna 1.1 och 
1.2 i bilaga III finns tillgänglig på rättvisa, 
rimliga och icke-diskriminerande villkor.

Medlemsstaterna ska sörja för att 
utrustning för basladdningsstationer och 
snabba laddningsstationer enligt 
punkterna 1.1 och 1.2 i bilaga III finns 
tillgänglig på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor.

Or. en

Ändringsförslag 88
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Alla allmänt tillgängliga 
laddningsstationer för elfordon ska vara 

6. För laddning på allmänt tillgängliga 
laddningsstationer för elfordon måste det 
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försedda med de system med smarta 
mätare som avses i artikel 2.28 i direktiv 
2012/27/EU och uppfylla de krav som 
avses i artikel 9.2 i det direktivet.

installeras ett sådant smart och tydligt 
system för att mäta användningen som 
avses i artikel 2.28 i direktiv 2012/27/EU 
och uppfylla de krav som avses i artikel 9.2 
i det direktivet.

Or. de

Motivering

För att möjliggöra innovationer samt största möjliga användarvänlighet krävs det smarta och 
tydliga mätsystem på allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon.

Ändringsförslag 89
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Alla allmänt tillgängliga 
laddningsstationer för elfordon ska vara 
försedda med de system med smarta 
mätare som avses i artikel 2.28 i direktiv 
2012/27/EU och uppfylla de krav som 
avses i artikel 9.2 i det direktivet.

6. Alla allmänt tillgängliga 
laddningsstationer för elfordon ska enskilt 
eller tillsammans vara försedda med de 
system med smarta mätare som avses i
artikel 2.28 i direktiv 2012/27/EU och 
uppfylla de krav som avses i artikel 9.2 i 
det direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När det gäller förbrukningsuppgifter och 
mätsystem i laddningsstationer för elfordon 
ska punkt 1 h och punkt 2 sista stycket i
bilaga I till direktiv 2009/72/EG gälla.

7. När det gäller förbrukningsuppgifter och 
mätsystem i laddningsstationer för elfordon
på privatkunders mark ska punkt 1 h och 
punkt 2 sista stycket i bilaga I till direktiv 
2009/72/EG gälla.
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Or. en

Motivering

Det måste inte finnas detaljerade faktureringsbestämmelser för offentliga laddstationer om de 
ingår i en tjänst till kunderna.

Ändringsförslag 91
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användarna av elfordon att köpa elektricitet 
från någon elleverantör, oavsett vilken 
medlemsstat som leverantören är 
registrerad i. Medlemsstaterna ska se till 
att konsumenterna har rätt att teckna 
elavtal med flera leverantörer samtidigt, 
så att elförsörjningen till ett elfordon kan 
tecknas separat.

8. Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användarna av elfordon att köpa elektricitet 
från någon elleverantör, oavsett vilken 
medlemsstat som leverantören är 
registrerad i. 

Or. ro

Ändringsförslag 92
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användarna av elfordon att köpa elektricitet 
från någon elleverantör, oavsett vilken 
medlemsstat som leverantören är 
registrerad i. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har rätt att teckna elavtal 
med flera leverantörer samtidigt, så att 
elförsörjningen till ett elfordon kan tecknas 
separat.

8. Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användarna av elfordon att köpa elektricitet 
från någon elleverantör, oavsett vilken 
medlemsstat som leverantören är 
registrerad i. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har rätt att teckna elavtal 
med flera leverantörer samtidigt, så att 
elförsörjningen till ett elfordon kan tecknas 
separat. Medlemsstaterna ska se till att 
detta inte leder till krav på separata 
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anslutningsavgifter eller separata fysiska 
elanslutningar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det inte finns några rättsliga hinder som förhindrar olika elförsörjningsavtal 
för elfordon så att nya marknader för elfordon kan öppnas och oberoende tjänsteleverantörer 
kan stödjas. 

Ändringsförslag 93
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna ska se till att priserna 
vid allmänt tillgängliga laddningsstationer 
är rimliga och inte inkluderar böter eller 
straffavgifter för den laddning av ett 
elfordon som görs av användare som inte 
har något avtal med den som ansvarar för 
laddningsstationen.

10. Medlemsstaterna ska se till att priserna 
vid allmänt tillgängliga laddningsstationer 
är transparenta och rimliga. Rabatter för
användare av elfordon som har ett avtal 
med den som ansvarar för 
laddningsstationen måste vara tydligt 
angivna och identifierbara.

Or. de

Motivering

För att säkerställa största möjliga användarvänlighet måste konsumentinformationen vara 
klart och tydligt synlig.

Ändringsförslag 94
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna ska se till att priserna 
vid allmänt tillgängliga laddningsstationer 
är rimliga och inte inkluderar böter eller 

10. Medlemsstaterna ska se till att priserna 
vid allmänt tillgängliga laddningsstationer 
är rimliga och inte inkluderar böter eller 
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straffavgifter för den laddning av ett 
elfordon som görs av användare som inte 
har något avtal med den som ansvarar för 
laddningsstationen.

straffavgifter för laddning av elfordon som 
görs av användare, oavsett vem 
användaren är.

Or. ro

Ändringsförslag 95
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan 
finns tankstationer för väte ska man se till 
att ett tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det
möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
hela det nationella territoriet senast den 
31 december 2020.

1. De medlemsstater som väljer att införa 
användningen av tankstationer för väte i 
sina nationella politiska ramar enligt 
definitionen i artikel 3 ska se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, helst på 
avstånd som inte överstiger 300 km, för att 
göra det lättare att köra vätedrivna fordon 
inom hela det nationella territoriet senast 
den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 96
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
hela det nationella territoriet senast 

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
hela det nationella territoriet senast 
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den 31 december 2020. den 31 december 2020, i den mån det är 
möjligt att driva tankstationerna med 
lönsamhet.

Or. de

Ändringsförslag 97
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
hela det nationella territoriet senast 
den 31 december 2020.

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man bemöda sig 
om att ett tillräckligt antal allmänt 
tillgängliga tankstationer finns tillgängliga 
för att göra det möjligt att köra vätedrivna 
fordon, särskilt inom avgränsade 
fordonsflottor, senast 
den 31 december 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
hela det nationella territoriet senast 
den 31 december 2020.

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, framför 
allt i storstadsområden, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon i 
tillräcklig omfattning senast 
den 31 december 2020.
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Or. de

Motivering

Alternativa bränslen har en stor användningspotential, framför allt i storstadsområdena.

Ändringsförslag 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra 
det möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
hela det nationella territoriet senast 
den 31 december 2020.

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man sträva efter
att ett tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, så att man 
kan köra vätedrivna fordon inom hela det 
nationella territoriet senast 
den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 100
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon inom
hela det nationella territoriet senast 
den 31 december 2020.

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon inom de 
delar av territoriet som är beläget på 
fastlandet senast den 31 december 2020.
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Or. en

Motivering

För medlemsstater med öar inom territoriet kan kravet på avstånd upplevas som svårt och 
onödigt att uppfylla. Det bör därför finnas en förklaring om att det gäller territorium beläget 
på fastlandet.

Ändringsförslag 101
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska samarbeta för 
att se till att bussar och tunga 
motorfordon som drivs med väte, LNG 
eller avancerade biodrivmedel kan köras 
längs alla vägar som ingår i det 
transeuropeiska transportnätets stomnät.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska bemöda sig om 
att allmänt tillgängliga tankstationer för 
väte, LNG eller avancerade biodrivmedel 
finns tillgängliga för transporter till sjöss 
och på inre vattenvägar.

Or. fr
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Ändringsförslag 103
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Motorgasförsörjning för 

transportområdet
1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, med ett 
högsta avstånd på 150 km mellan 
varandra, för att göra det möjligt att köra 
LPG-fordon inom hela det nationella 
territoriet senast den 31 december 2020. I 
stater där fordonsgasen redan är 
etablerad ska det eftersträvas en 
fullständig försörjning på tankstationer 
längs motorvägarna.

Or. de

Ändringsförslag 104
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att allmänt 
tillgängliga LNG-tankstationer för 
transport till sjöss och på inre vattenvägar 
finns i alla havshamnar som ingår i det 
transeuropeiska transportnätets stomnät
senast den 31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska bemöda sig om att 
allmänt tillgängliga tankstationer för
LNG, väte eller avancerade biodrivmedel 
för transport till sjöss och på inre 
vattenvägar finns i alla havshamnar och 
inlandshamnar som ingår i det 
transeuropeiska transportnätets stomnät.

Or. fr
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Ändringsförslag 105
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att allmänt 
tillgängliga LNG-tankstationer för 
transport på inre vattenvägar finns i alla 
inlandshamnar som ingår i det 
transeuropeiska transportnätets stomnät 
senast den 31 december 2025.

utgår

Or. fr

Motivering

Rekommendationerna om tankstationer i inlandshamnar har införlivats i punkt 1 i denna 
artikel.

Ändringsförslag 106
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska samarbeta för att se 
till att tunga motorfordon som drivs med 
LNG kan köras längs alla vägar som ingår i 
det transeuropeiska transportnätets 
stomnät. Därför ska allmänt tillgängliga 
LNG-tankstationer inrättas med avstånd 
på högst 400 km mellan varandra senast 
den 31 december 2020.

3. Medlemsstaterna ska samarbeta för att se 
till att tunga motorfordon som drivs med 
LNG, väte eller avancerade biodrivmedel
kan köras längs alla vägar som ingår i det 
transeuropeiska transportnätets stomnät.

Or. fr
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Ändringsförslag 107
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska samarbeta för att se 
till att tunga motorfordon som drivs med 
LNG kan köras längs alla vägar som ingår i
det transeuropeiska transportnätets 
stomnät. Därför ska allmänt tillgängliga 
LNG-tankstationer inrättas med avstånd på 
högst 400 km mellan varandra senast 
den 31 december 2020.

3. Medlemsstaterna ska samarbeta för att se 
till att tunga motorfordon som drivs med 
LNG kan köras längs alla vägar som ingår i 
transportnätets stomnät. Därför ska allmänt 
tillgängliga LNG-tankstationer inrättas 
med avstånd på högst 400 km mellan 
varandra senast den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 108
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla LNG-tankstationer för transport till 
sjöss och på inre vattenvägar ska uppfylla 
de tekniska specifikationer som anges i 
punkt 3.1 i bilaga III senast 
den 31 december 2015.

4. Alla LNG-tankstationer för transport till 
sjöss och på inre vattenvägar liksom 
nödvändiga tillhörande anläggningar 
(t.ex. lagringstankar, pontoner osv.) ska
uppfylla de tekniska specifikationer som 
anges i punkt 3.1 i bilaga III senast 
den 31 december 2015

Or. en

Ändringsförslag 109
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, med ett 
högsta avstånd på 150 km mellan 
varandra, för att göra det möjligt att köra 
CNG-fordon i hela unionen senast 
den 31 december 2020.

6. Medlemsstaterna ska bemöda sig om att 
allmänt tillgängliga tankstationer finns 
tillgängliga för att göra det möjligt att köra 
CNG-fordon senast den 31 december 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, med ett 
högsta avstånd på 150 km mellan varandra, 
för att göra det möjligt att köra 
CNG-fordon i hela unionen senast 
den 31 december 2020.

6. Medlemsstaterna ska se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, med ett 
högsta avstånd på 150 km mellan varandra, 
för att göra det möjligt att köra 
CNG-fordon i hela unionen senast 
den 31 december 2020, i den mån det är 
möjligt att driva tankstationerna med 
lönsamhet.

Or. de

Ändringsförslag 111
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2009/30/EG ska medlemsstaterna 
se till att relevant, tydlig och enkel 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2009/30/EG ska medlemsstaterna 
se till att relevant, tydlig och enkel 
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information om driftskompatibiliteten 
mellan samtliga bränslen på marknaden 
och fordon finns tillgänglig

information om specifikationerna och om 
driftskompatibiliteten mellan samtliga 
bränslen på marknaden och fordon finns 
tillgänglig

Or. de

Motivering

Endast om all information om alternativa bränslen är lättbegriplig kan det underlätta för 
konsumenten att göra en bedömning och detta främjar samtidigt acceptansen av elfordon.

Ändringsförslag 112
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) på fordonet. Detta krav ska gälla för 
alla nya fordon som säljs inom 
medlemsstaternas territorium från och med 
den [datumet för införlivandet av detta 
direktiv] och för alla andra fordon som 
finns registrerade inom medlemsstaternas 
territorium från och med datumet för den 
första tekniska kontrollen av fordonet efter 
den [datumet för införlivandet av detta 
direktiv].

(c) på fordonet. Detta krav ska gälla för 
alla nya fordon som säljs inom 
medlemsstaternas territorium från och med 
den [två år efter datumet för införlivandet 
av detta direktiv] och för alla andra fordon 
som finns registrerade inom 
medlemsstaternas territorium från och med 
datumet för den första tekniska kontrollen 
av fordonet efter den [två år efter datumet 
för införlivandet av detta direktiv].

Or. de

Ändringsförslag 113
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) på fordonet. Detta krav ska gälla för 
alla nya fordon som säljs inom 
medlemsstaternas territorium från och med 

(c) på fordonet. Detta krav ska gälla för 
alla nya fordon som säljs inom 
medlemsstaternas territorium från och med 
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den [datumet för införlivandet av detta 
direktiv] och för alla andra fordon som 
finns registrerade inom medlemsstaternas 
territorium från och med datumet för den
första tekniska kontrollen av fordonet efter 
den [datumet för införlivandet av detta 
direktiv].

den [datumet för införlivandet av detta 
direktiv] och för alla andra fordon som 
finns registrerade inom medlemsstaternas 
territorium från och med datumet för nästa
tekniska kontroll av fordonet efter den 
[datumet för införlivandet av detta 
direktiv].

Or. de

Ändringsförslag 114
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska efter det att detta 
direktiv har införlivats, och utan att det 
påverkar tillämpningen av den relevanta
EU-lagstiftningen, lägga fram ett förslag 
med krav på att bränsleleverantörer 
standardiserar de färger som används på 
slangar och munstycken för bränsle vid 
tankstationer inom EU:s territorium. 

Or. en

Motivering

Införandet av samma färger för bränsleleveranser inom EU ökar konsumenternas kunskap 
om och förståelse för olika tillgängliga bränslen.

Ändringsförslag 115
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter som beskriver den 

4. Där EN-regler som omfattar 
bränslemärkningsstandarder inte finns 
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specifika plats där 
kompatibilitetsinformationen ska fästas 
på fordonet och dess grafiska symbol, för 
att säkerställa en harmonisering i hela 
unionen. Där EN-regler som omfattar 
bränslemärkningsstandarder inte finns 
tillgängliga eller inte lämpar sig för att 
uppnå målen i detta direktiv får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som fastställer parametrarna för 
bränslemärkningen för de bränslen som 
lanseras på unionsmarknaden och som, 
enligt kommissionens bedömning, uppnår 
minst 1 % av den totala 
försäljningsvolymen i fler än en 
medlemsstat.

tillgängliga eller inte lämpar sig för att 
uppnå målen i detta direktiv får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som fastställer parametrarna för 
bränslemärkningen för de bränslen som 
lanseras på unionsmarknaden och som, 
enligt kommissionens bedömning, uppnår 
minst 1 % av den totala 
försäljningsvolymen i fler än en 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 116
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
tilldelas kommissionen, med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.

1. Kommissionen har inte befogenhet att 
anta delegerade akter.

Or. nl

Ändringsförslag 117
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3, 4, 5 och 6 ska ges 
till kommissionen tills vidare.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3, 4, 5 och 6 ska ges 
till kommissionen för en femårsperiod 
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med början från [inför datum – dagen för 
direktivets ikraftträdande]. Kommissionen 
ska lägga fram en rapport om 
befogenheten senast nio månader innan 
femårsperioden löper ut. Delegeringen av 
befogenhet ska förlängas med samma 
tidsperiod genom tyst medgivande utom i 
de fall då Europaparlamentet eller rådet 
motsäger sig en sådan förlängning, vilket 
måste ske minst tre månader innan varje 
period löper ut. 

Or. ro

Ändringsförslag 118
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter
som avses i artiklarna 3, 4, 5 och 6 ska 
ges till kommissionen tills vidare.

2. Kommissionen har inte befogenhet att 
anta delegerade akter.

Or. nl

Ändringsförslag 119
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3, 4, 5 och 6 ska ges 
till kommissionen tills vidare.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4, 5 och 6 ska ges till 
kommissionen tills vidare.

Or. de

Ändringsförslag 120
Werner Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3, 4, 5 och 6 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4, 5 och 6 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 121
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3, 4, 5 och 6 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4, 5 och 6 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. de
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Ändringsförslag 122
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En rättslig ram ska bestå av åtgärder för att 
stödja uppbyggnaden av infrastrukturen för 
alternativa bränslen, såsom byggnadslov, 
tillstånd för parkeringar, certifiering av 
företagens miljöprestanda, koncessioner på 
bränslestationer.

En rättslig ram ska bestå av åtgärder för att 
stödja uppbyggnaden av infrastrukturen för 
alternativa bränslen, såsom byggnadslov, 
tillstånd för parkeringar, certifiering av 
företagens miljöprestanda, koncessioner på 
bränslestationer. För att garantera att en 
begäran från en tänkt leverantör av 
alternativa bränslen godkänns inom 
tre månader ska det i regelverket finnas 
detaljer om tillämpliga tekniska och 
administrativa förfaranden, personal, 
metod och lagstiftning så att byråkrati och 
rättsliga förseningar kan undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 123
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Åtgärderna ska minst omfatta följande: Åtgärderna ska inriktas på följande:

Or. de

Ändringsförslag 124
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till utbyggnad och tillverkning utgår
Årliga offentliga anslag till utbyggnaden 
av infrastrukturen för alternativa 
bränslen, differentierade efter bränsle och 
transportsätt (väg, järnväg, vatten och 
luft).
Årliga offentliga anslag för att stödja 
fabriker som ägnar sig åt tekniker som 
avser alternativa bränslen, differentierade 
efter bränsle och transportsätt.

Or. fr

Motivering

De nationella ramarna för ekonomisk politik kan inte innehålla krav på offentlig finansiering 
från medlemsstaternas sida.

Ändringsförslag 125
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De nationella målen för 2020 rörande
användning av alternativa bränslen inom de 
olika transportsätten (väg, järnväg, vatten 
och luft) och för tillhörande infrastruktur

– De nationella värdena för 2020, som ska 
eftersträvas för användning av alternativa 
bränslen inom de olika transportsätten 
(väg, järnväg, vatten och luft) och för 
tillhörande infrastruktur

Or. de

Ändringsförslag 126
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 5 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De nationella målen för 2020 rörande
användning av alternativa bränslen inom de 
olika transportsätten (väg, järnväg, vatten 
och luft) och för tillhörande infrastruktur.

– De nationella målen för 2020 vad gäller 
en generell minskning av förbrukningen 
av energi, olja och oljeprodukter inom 
transportsektorn, minskning av 
trafikstockningar i städerna, användning 
av eldriven kollektivtrafik och användning 
av alternativa bränslen inom de olika 
transportsätten (väg, järnväg, vatten och 
luft) och för tillhörande infrastruktur.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De årsvis fastställda nationella mål för 
användning av alternativa bränslen inom 
de olika transportsätten och för 
tillhörande infrastruktur som behöver 
uppnås för att de nationella målen för 
2020 ska uppnås.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 128
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår.

Or. fr
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Ändringsförslag 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellrubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lägsta antal laddningsstationer för 
elfordon i varje medlemsstat

Vägledande antal laddningsstationer för 
elfordon i varje medlemsstat

Or. en

Ändringsförslag 130
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellrubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lägsta antal laddningsstationer för 
elfordon i varje medlemsstat

Vägledande antal laddningsstationer för 
elfordon i varje medlemsstat

Or. en

Ändringsförslag 131
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabell – kolumn 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal allmänt tillgängliga 
laddningsstationer (i tusental)

Antal allmänt tillgängliga 
laddningsstationer (i tusental)

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

 7 64
 14 131
 122 1099
 4 34

Or. ro

Ändringsförslag 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Långsamma elladdningsstationer för 
motorfordon

1.1. Basladdningsstationer för 
motorfordon

Or. en
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Ändringsförslag 133
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Växelströmsbaserade långsamma
laddningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med de 
anslutningsdon av typ 2 som beskrivs i 
standarden EN 62196-2:2012.

Växelströmsbaserade
basladdningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med uttag
av typ 2 som beskrivs i standarden 
EN 62196-2:2012 och tillhörande 
uppdateringar.

Or. en

Ändringsförslag 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Växelströmsbaserade långsamma
laddningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med de 
anslutningsdon av typ 2 som beskrivs i 
standarden EN 62196-2:2012.

Växelströmsbaserade
basladdningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med de 
anslutningsdon av typ 2 som beskrivs i 
standarden EN 62196-2:2012.

Or. en

Ändringsförslag 135
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Växelströmsbaserade långsamma 
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laddningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med de 
grundläggande don som krävs för trådlös 
kraftöverföring som beskrivs i 
IEC/TS 61980-3 och som ska antas 
senast 2014. 

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte förhindra att ny laddteknik som trådlös laddning utvecklas och införs.

Ändringsförslag 136
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2. Snabba elladdningsstationer för 
motorfordon

1.2. Snabba elladdningsstationer för 
motorfordon över 22 kW.

Or. en

Ändringsförslag 137
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Växelströmsbaserade snabba 
laddningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med de 
anslutningsdon av typ 2 som beskrivs i 
standarden EN 62196-2:2012.

Växelströmsbaserade snabba
laddningsstationer för fordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med
tillhörande kablar med uttag av typ 2 som 
beskrivs i standarden EN 62196-2:2012
och tillhörande uppdateringar.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Likströmsbaserade snabba 
laddningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med de
anslutningsdon av typ ”Combo 2” som 
beskrivs i den tillämpliga EN-standard som 
ska antas senast 2014.

Likströmsbaserade snabba 
laddningsstationer för elfordon ska av 
driftskompatibilitetsskäl utrustas med 
anslutningsdon för flera standarder, dvs.
både ”CHAdeMO” och typ ”Combo 2”,
som beskrivs i den tillämpliga EN-standard 
som ska antas senast 2014.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att framtida standarder är teknikneutrala och kompatibla med utvecklingen på 
marknaden, det vill säga att de passar de elfordon som tillverkas och används inom EU.

Ändringsförslag 139
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

LNG-tankstationer för fartyg ska uppfylla 
de tillämpliga EN-standarder som ska antas 
senast 2014.

LNG-tankstationer för fartyg ska uppfylla 
de tillämpliga EN-standarder som i 
enlighet med gällande IMO- och 
ISO-bestämmelser och -standarder ska 
antas senast 2014. Medlemsstaterna ska 
samordnas så att de gemensamt och så 
fort som möjligt kan stödja utvecklingen 
av dessa IMO- och ISO-standarder.

Or. en


