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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Vehiculele care nu utilizează produse petroliere sunt dificil de comercializat, în special având în 
vedere că punctele de realimentare sau de reîncărcare nu sunt ușor accesibile la nivel național și 
transfrontalier. În prezent, este dificil ca noile tehnologii și noile vehicule să fie competitive pe piața 
internațională și să aibă o cotă de piață importantă. În acest context, prezenta directivă își propune să 
creeze stimulente și să emită semnale în vederea realizării de investiții în dezvoltarea și instalarea unei 
infrastructuri pentru combustibili alternativi, pentru a facilita introducerea pe piață a noilor produse și 
pentru a spori concurența.  

Pe de o parte, trebuie avute în vedere măsuri care să garanteze disponibilitatea noilor vehicule, cum ar 
fi vehiculele electrice. Pe de altă parte, această intervenție pe piață are un anumit cost pentru guverne 
și pentru consumatori. Mai mult decât atât, este important de remarcat faptul că ar putea fi ineficient și 
contraproductiv să se realizeze investiții într-o infrastructură atâta timp cât tehnologia în cauză nu este 
încă disponibilă sau nu și-a dovedit eficacitatea. În special, vehiculele care funcționează pe bază de 
hidrogen nu par să îndeplinească condițiile necesare pentru a intra pe piață.

Raportoarea pentru aviz salută încercările de a instala infrastructuri pentru combustibili alternativi, 
reducând astfel în din ce în ce mai mult dependența Uniunii de petrol. Raportoarea subliniază că 
investițiile ar trebui canalizate, în primul rând, în funcție de cererea pieței și ar trebui să se bazeze pe o
bază tehnologică neutră. Mai mult decât atât, raportoarea este ferm convinsă că punerea la dispoziție 
de către Uniune a fondurilor de cercetare și de dezvoltare necesare ar trebui să vizeze facilitarea 
integrării pe piață a noilor tehnologii și accelerarea instalării acestora. De asemenea, raportoarea 
consideră că, în cadrul prezentei propuneri, eforturile UE în materie de standardizare sunt esențiale, 
ținând seama de dimensiunea transfrontalieră importantă a prezentei directive. În fine, pentru a 
respecta agenda de decarbonizare a UE, este important ca piața europeană să ocupe în continuare un 
loc de frunte în punerea în aplicare a unor astfel de inițiative.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Atunci când statele membre își 
stabilesc cadrele naționale de politică, ele 
ar trebui să țină seama pe deplin de 
impactul instalării infrastructurilor 
pentru combustibili alternativi asupra 
consumatorilor și a veniturilor fiscale, 
precum și asupra raportului cost-
eficacitate al investițiilor care vor fi 
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realizate pentru instalarea unei astfel de 
infrastructuri.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Normele referitoare la 
echipamentele pentru punctele de 
reîncărcare lentă și punctele de 
reîncărcare rapidă cu energie electrică ar 
trebui considerate armonizate atunci când 
acestea sunt stabilite printr-un acord 
comun, astfel cum este menționat la 
anexa III punctele 1.1 și 1.2, și sunt 
publicate în cadrul procedurilor 
naționale. Normele ar trebui actualizate 
în funcție de progresele tehnologice și de 
evoluția bunelor practici în materie de 
securitate. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

un număr cel puțin dublu față de numărul 
de vehicule, și că 10 % dintre aceste puncte 
sunt accesibile publicului, o atenție 
deosebită acordându-se aglomerărilor 
urbane. Proprietarii privați de vehicule 
electrice sunt dependenți în mare măsură 
de accesul la puncte de reîncărcare în 
spațiile colective de parcare, cum ar fi 
parcările blocurilor de apartamente, ale 
clădirilor de birouri și ale zonelor 
economice. Autoritățile publice trebuie să 
instituie dispoziții de reglementare în 
sprijinul cetățenilor, asigurând furnizarea 
de către dezvoltatorii imobiliari și directorii 
de proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 
suficiente puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Vehiculele cu hidrogen, inclusiv cele 
cu două roți, înregistrează în prezent rate 
de penetrare pe piață foarte scăzute, astfel 
încât instalarea unei infrastructuri 
suficiente de realimentare cu hidrogen este 
esențială pentru introducerea pe scară mai 
largă a acestor vehicule.

(17) Vehiculele cu hidrogen, inclusiv cele 
cu două roți, înregistrează în prezent rate 
de penetrare pe piață foarte scăzute, astfel 
încât instalarea unei infrastructuri 
suficiente de realimentare cu hidrogen este 
esențială pentru introducerea pe scară mai 
largă și pe termen lung a acestor vehicule.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a garanta și proteja 
competitivitatea industriilor europene, 
Uniunea Europeană va pune la dispoziție 
finanțările necesare pentru a realiza noi 
lucrări de cercetare și de dezvoltare legate 
de infrastructurile pentru combustibili 
alternativi, deoarece, în prezent, țările 
terțe sunt cele care dețin rolul de lider în 
utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi 
bateriile electrice pentru vehiculele 
electrice.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un cadru de 
politică național pentru dezvoltarea pieței 
de combustibili alternativi și a 
infrastructurii acestora, care include 
informațiile menționate în anexa I și 
conține cel puțin următoarele elemente:

- evaluarea situației prezente și a 
dezvoltării viitoare a combustibililor 
alternativi;
- evaluarea continuității transfrontaliere a 
acoperirii cu infrastructură pentru 
combustibili alternativi;

- cadrul de reglementare pentru susținerea 
creării infrastructurii pentru combustibili 
alternativi;
- măsurile de politică pentru susținerea 
punerii în aplicare a cadrului de politică 
național;
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- măsuri de sprijin pentru instalare și 
producție;

- sprijin pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologică și demonstrare;

- obiective pentru instalarea 
combustibililor alternativi;

- numărul estimat de vehicule care vor 
funcționa cu combustibili alternativi în 
2020;
- evaluarea necesarului de puncte de 
realimentare cu GNL în porturile din afara 
rețelei centrale TEN-T care sunt importante 
pentru navele neangajate în operațiuni de 
transport, în special pentru navele de 
pescuit;
- după caz, acordurile de cooperare cu alte 
state membre conform alineatului (2).
- evaluarea impactului instalării 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi asupra veniturilor fiscale și a 
consumatorilor;
- o analiză aprofundată a raportului cost-
beneficii. 

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Până la 31 decembrie 2017 cel târziu, 
punctele de reîncărcare rapidă pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în 
anexa III punctul 1.2. 

Până la 31 decembrie 2017 cel târziu, 
punctele de reîncărcare rapidă pentru 
vehiculele electrice trebuie să fie conforme 
cu specificațiile tehnice stabilite în 
anexa III punctul 1.2.

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

Statele membre se străduiesc să garanteze
că echipamentul pentru punctele de 
reîncărcare lentă și punctele de reîncărcare 
rapidă, stabilit în anexa III punctele 1.1 și 
1.2, este disponibil în mod echitabil, 
rezonabil și nediscriminatoriu și oferă 
flexibilitatea necesară pentru a asigura 
respectarea cerințelor specifice în materie 
de securitate stabilite la nivel național.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul Comisiei conține următoarele 
elemente:

(2)Raportul Comisiei conține următoarele 
elemente:

- evaluarea acțiunilor întreprinse de fiecare 
stat membru;

- evaluarea acțiunilor întreprinse de fiecare 
stat membru, inclusiv raportul cost-
eficacitate;

- evaluarea efectelor prezentei directive 
asupra dezvoltării pieței combustibililor 
alternativi, precum și asupra economiei și a 
mediului;

- evaluarea efectelor prezentei directive 
asupra dezvoltării pieței combustibililor 
alternativi, precum și asupra economiei, a 
mediului și a consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Anexa I 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Obiective 5. Obiective

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Dezvoltarea economică și comercială
Un raport anual care să cuprindă noile 
capacități, utilizarea capacităților 
existente, costurile directe și indirecte și 
variațiile veniturilor fiscale.

Or. en


