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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 

evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 

simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 

proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 

final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 

lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 

tehnice în cauză. 

 

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 

urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 

indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 

preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 

dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 

evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 

fragmente sunt semnalate prin simbolul [...]. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 

(COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2013)0018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 

(C7-0022/2013), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 20131, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 iulie 20132, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie (A7-0444/2013), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cartea albă intitulată „Foaie de parcurs (2) Cartea albă intitulată „Foaie de parcurs 

                                                 
1 JO C 271, 19.9.2013, p. 111.  
2 JO C 280, 27.9.2013, p. 66. 
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pentru un spațiu european unic al 

transporturilor – Către un sistem de 

transport competitiv și eficient din punct de 

vedere al resurselor” a pledat pentru 

stoparea dependenței de petrol a 

transporturilor. În consecință, Comisia s-a 

angajat să elaboreze o strategie 

sustenabilă privind combustibilii 

alternativi și să dezvolte infrastructura 

adecvată. Cartea albă a fixat, de asemenea, 

un obiectiv de reducere cu 60 % a emisiilor 

de gaze cu efect de seră provenite din 

transporturi, până în 2050. 

pentru un spațiu european unic al 

transporturilor – Către un sistem de 

transport competitiv și eficient din punct de 

vedere al resurselor” a pledat pentru 

stoparea dependenței de petrol a 

transporturilor. Acest lucru trebuie realizat 

printr-o multitudine de inițiative politice, 

mai precis prin dezvoltarea unei strategii 

sustenabile privind combustibilii 

alternativi și a infrastructurii adecvate. 

Cartea albă a fixat, de asemenea, un 

obiectiv de reducere cu 60 %, în raport cu 

valorile din 1990, a emisiilor de gaze cu 

efect de seră provenite din transporturi, 

până în 2050. 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) O strategie a Uniunii privind 

combustibilii alternativi ar trebui pusă în 

aplicare fără a aduce atingere eforturilor 

la nivel național și la nivelul Uniunii de 

influențare a comportamentului 

călătorilor și de promovare a unui 

transfer modal către moduri de transport 

mai durabile și soluții logistice eficiente, 

în special în zonele urbane.  

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În urma consultării părților interesate și 

a experților naționali, precum și pe baza 

experienței acumulate, energia electrică, 

hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 

și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 

(4) În urma consultării părților interesate și 

a experților naționali, precum și pe baza 

experienței acumulate, energia electrică, 

hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 

și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 
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identificați ca fiind principalii combustibili 

alternativi care au potențial de substituire 

pe termen lung a petrolului și de 

decarbonizare. 

identificați, în etapa actuală, ca fiind 

principalii combustibili alternativi care au 

potențial de substituire pe termen lung a 

petrolului și de decarbonizare, luându-se 

în considerare și posibila lor utilizare 

simultană și combinată, de exemplu prin 

intermediul sistemelor tehnologice cu 

combustibil dual. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Fără a se aduce atingere listei de 

combustibili alternativi care figurează în 

prezenta directivă, ar trebui subliniat 

faptul că există mai multe tipuri de 

combustibili curați care pot reprezenta 

posibile alternative la combustibilii fosili. 

La selecția noilor tipuri de combustibili 

alternativi, ar trebui să se țină seama de 

rezultatele promițătoare obținute de 

sectorul cercetării și dezvoltării. Ar trebui 

formulate standarde și acte legislative 

fără a favoriza un anumit tip de 

tehnologie, astfel încât să nu se împiedice 

dezvoltarea în continuare a 

combustibililor alternativi și a surselor de 

energie. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Trebuie evitată fragmentarea pieței 

interne prin introducerea necoordonată a 

combustibililor alternativi pe piață. Prin 

urmare, cadrele de politică coordonate ale 

(6) Trebuie evitată fragmentarea pieței 

interne prin introducerea necoordonată a 

combustibililor alternativi pe piață. Prin 

urmare, cadrele de politică coordonate ale 
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tuturor statelor membre trebuie să asigure 

securitatea pe termen lung necesară pentru 

investițiile private și publice în tehnologiile 

vehiculelor și ale combustibililor, precum 

și pentru crearea infrastructurii. În 

consecință, statele membre trebuie să 

instituie cadre de politică naționale, care să 

descrie obiectivele, țintele și acțiunile de 

sprijin pentru dezvoltarea pieței 

combustibililor alternativi, inclusiv 

infrastructura necesară în acest scop. 

Statele membre învecinate trebuie să 

coopereze între ele la nivel regional sau 

macroregional, prin consultări sau prin 

intermediul cadrelor de politică comune, în 

special în cazurile în care sunt necesare 

continuitatea acoperirii cu infrastructură 

pentru combustibili alternativi dincolo de 

granițele naționale sau construcția unei noi 

infrastructuri în apropierea granițelor 

naționale. Coordonarea acestor cadre de 

politică naționale și coerența lor la nivelul 

UE ar trebui asigurate de Comisie pe baza 

evaluării lor periodice. 

tuturor statelor membre trebuie să asigure 

securitatea pe termen lung necesară pentru 

investițiile private și publice în tehnologiile 

vehiculelor și ale combustibililor, precum 

și pentru crearea infrastructurii, cu scopul 

de a servi obiectivului dublu de a stopa 

dependența de petrol din sectorul 

transporturilor și de a atinge o reducere 

de 60 % a emisiilor de gaze cu efect de 

seră din sectorul respectiv până în 2050. 

În consecință, statele membre trebuie să 

instituie cadre de politică naționale 

orientate spre creștere, care să descrie 

obiectivele, țintele și acțiunile de sprijin 

pentru dezvoltarea pieței combustibililor 

alternativi, inclusiv infrastructura necesară 

în acest scop, în strânsă cooperare cu 

autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză. Aceste cadre 

de politică naționale ar trebui să 

urmărească reducerea globală a 

consumului de energie, în special a 

consumului de petrol și produse derivate 

ale acestuia în sectorul transporturilor, 

precum și implementarea serviciilor de 

transport public electrificat. Statele 

membre învecinate trebuie să coopereze 

între ele la nivel regional sau 

macroregional, prin consultări sau prin 

intermediul cadrelor de politică comune, în 

special în cazurile în care sunt necesare 

continuitatea acoperirii cu infrastructură 

pentru combustibili alternativi dincolo de 

granițele naționale sau construcția unei noi 

infrastructuri în apropierea granițelor 

naționale. Comisia ar trebui să asigure 

coordonarea respectivelor cadre de politică 

naționale și coerența lor la nivelul Uniunii, 

pe baza evaluării lor periodice. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Este necesară o abordare strategică 

pentru a se răspunde necesităților 

energetice pe termen lung ale tuturor 

modurilor de transport. Politicile ar 

trebui, mai ales, să se bazeze pe un 

complex amplu de combustibili 

alternativi, cu accent pe necesitățile 

specifice fiecărui mod de transport. Ar 

trebui ca necesitățile modurilor de 

transport care dispun de alternative 

limitate să fie integrate în mod 

corespunzător în cadrele de politică 

naționale. 

Justificare 

În timp ce unele moduri de transport pot utiliza diverse surse de energie, altele dispun de o 

gamă mult mai limitată de alternative. O strategie europeană privind combustibilii alternativi 

ar trebui să ia în considerare aceste limitări și să se asigure că combustibilii alternativi sunt 

alocați la parametri optimi diferitelor moduri de transport. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Numai combustibilii incluși în cadrele 

de politică naționale trebuie să fie eligibili 

pentru măsurile de sprijin din partea 

Uniuni și naționale destinate 

infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, astfel încât sprijinul public să 

se concentreze asupra unei dezvoltări 

coordonate a pieței interne, vizând 

mobilitatea la nivelul întregii Uniuni prin 

utilizarea vehiculelor și a navelor care 

funcționează cu combustibili alternativi. 

eliminat 
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Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Prezenta directivă nu urmărește să 

impună o povară financiară suplimentară 

statelor membre sau a autorităților 

regionale și locale, în special într-o 

perioadă de criză financiară și 

economică. Statele membre pot pune în 

aplicare prezenta directivă într-un mod 

neutru din punctul de vedere al costurilor 

în ceea ce privește propriile bugete 

naționale, apelând la o gamă largă de 

stimulente de ordin normativ și de altă 

natură, în strânsă cooperare cu actorii din 

sectorul privat, care ar trebui să aibă rolul 

de lideri în sprijinirea dezvoltării de 

infrastructuri pentru combustibilii 

alternativi. Ar trebui să se analizeze 

posibilitatea unor sisteme de stimulente 

financiare în favoarea diferiților actori 

implicați în lanțul combustibililor 

alternativi, cu scopul de a stimula 

dezvoltarea pieței. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) În conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. .../2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din ... de 

instituire a mecanismului Conectarea 

Europei15a, dezvoltarea unor noi 

tehnologii și inovarea, în special în ceea 

ce privește decarbonizarea 

transporturilor, ar trebui să fie eligibile 

pentru finanțare din partea Uniunii. În 

plus, acest regulament prevede acordarea 
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unei finanțări suplimentare pentru 

acțiunile de exploatare a sinergiilor între 

cel puțin două sectoare care intră sub 

incidența regulamentului (transporturile, 

energia și telecomunicațiile). În final, 

regulamentul încurajează Comisia să 

prezinte programe de lucru comune, astfel 

încât să exploateze la maximum sinergiile 

posibile între aceste sectoare. Prin 

urmare, aceste fonduri ar trebui să 

contribuie din plin la instalarea 

infrastructurilor pentru combustibilii 

alternativi. 

 _____________________ 

 15a JO L ... 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7c) Programul Orizont 2020 va oferi 

sprijin și pentru cercetarea și inovarea în 

materie de vehicule care funcționează cu 

combustibili alternativi și din domeniul 

infrastructurii aferente acestora, 

îndeosebi prin intermediul obiectivului 

specific „Transporturi inteligente, 

ecologice și integrate” din cadrul 

priorității „Provocări societale”. Această 

sursă de finanțare specifică ar trebui, de 

asemenea, să contribuie la instalarea de 

infrastructuri pentru combustibili 

alternativi și să fie pe deplin considerată 

drept o posibilitate suplimentară de a 

asigura o piață durabilă a mobilității în 

întreaga Uniune. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 d (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7d) Fondurile structurale, îndeosebi 

Fondul european de dezvoltare regională 

și Fondul de coeziune, oferă posibilități 

suplimentare de finanțare și susținere a 

instalării de infrastructuri pentru 

combustibili alternativi în Uniune. În 

acest scop, este important să li se solicite 

în mod insistent autorităților naționale, 

regionale și locale să includă pe deplin 

instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi în programele lor 

operaționale și printre prioritățile lor. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Biocombustibilii sunt combustibili 

produși din biomasă, astfel cum sunt 

definiți în Directiva 2009/28/CE. Aceștia 

sunt în prezent cel mai important tip de 

combustibili alternativi și reprezintă 4,4% 

din combustibilii utilizați în transporturi în 

UE. Biocombustibilii pot contribui la o 

reducere substanțială a emisiilor totale de 

CO2, dacă sunt produși în mod sustenabil și 

dacă nu conduc la schimbarea indirectă a 

destinației terenurilor. Aceștia ar putea 

furniza energie curată pentru toate 

modurile de transport. Cu toate acestea, 

limitările în aprovizionare și unele 

considerente de sustenabilitate pot limita 

utilizarea lor. 

(9) Biocombustibilii sunt combustibili 

produși din biomasă, astfel cum sunt 

definiți în Directiva 2009/28/CE. Aceștia 

sunt în prezent cel mai răspândit tip de 

combustibili alternativi și reprezintă 4,4 % 

din combustibilii utilizați în transporturi în 

Uniune. Biocombustibilii pot contribui la o 

reducere substanțială a emisiilor globale de 

CO2 dacă sunt produși în mod sustenabil și 

nu cauzează schimbarea indirectă a 

utilizării terenurilor. Aceștia ar putea 

furniza energie curată pentru toate 

modurile de transport. Cu toate acestea, 

limitările în aprovizionare și unele 

considerente de sustenabilitate pot limita 

utilizarea lor. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Lipsa unei capacități suficiente de 

producție rămâne unul dintre principalele 

obstacole din calea introducerii 

biocombustibililor în transportul aerian. 

În schimb, infrastructura de 

aprovizionare cu biocombustibili pentru 

aviație este deja disponibilă, întrucât 

biocombustibilii pot fi distribuiți prin 

intermediul sistemului existent de livrare 

a combustibililor. 

Justificare 

Mai rămâne ca infrastructura pentru producția de biocombustibili durabili pentru aviație să 

se dezvolte. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 

întregii Uniuni a infrastructurii pentru 

combustibili alternativi împiedică, în ceea 

ce privește oferta, obținerea economiilor de 

scară și, în ceea ce privește cererea, 

atingerea mobilității la nivelul UE. Trebuie 

construite noi rețele de infrastructură, în 

special pentru energie electrică, hidrogen și 

gaz natural (GNL și GNC). 

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 

întregii Uniuni a infrastructurii pentru 

combustibili alternativi împiedică, în ceea 

ce privește oferta, obținerea economiilor de 

scară și, în ceea ce privește cererea, 

atingerea mobilității la nivelul Uniunii. 

Trebuie construite noi rețele de 

infrastructură, în special pentru energie 

electrică, hidrogen și gaz natural (GNL și 

GNC), ținându-se seama de schimbările 

climatice, de cercetare, de costuri și de 

dezvoltarea tehnologică. Este important să 

fie recunoscute diferitele stadii de 

dezvoltare a fiecărei tehnologii și a 

infrastructurilor conexe, inclusiv 

maturitatea modelelor de afaceri pentru 

investitorii privați și disponibilitatea și 

acceptarea de către clienți a 

combustibililor alternativi. În plus, ar 

trebui să se țină seama de densitatea 
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populației și de caracteristicile geografice 

atunci când se definesc obiectivele 

minime privind infrastructura. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) O strategie axată pe cerere ar trebui 

să fie elaborată în strânsă cooperare cu 

autoritățile regionale și locale și, în 

special, cu orașele, întrucât acestea sunt 

cele mai în măsură să satisfacă nevoile 

reale ale cetățenilor și să ia în considerare 

în mod exact circumstanțele locale. 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10b) Instalarea unei infrastructuri 

pentru combustibilii alternativi trebuie să 

aibă la bază un mix energetic diversificat 

și sigur, dând prioritate soluțiilor de 

decarbonizare sau cu emisii reduse de 

carbon. Pentru atingerea obiectivelor 

prezentei directive, trebuie garantată 

neutralitatea tehnologică și trebuie să se 

asigure că cadrele de politică naționale 

țin cont cum se cuvine de cerința de a 

sprijini dezvoltarea comercială a 

combustibililor alternativi care trebuie să 

fie de o calitate adecvată și să fie 

disponibili în cantități suficiente. 

Justificare 

Succesul strategiei Uniunii în materie de instalare a unei infrastructuri pentru combustibilii 
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alternativi impune respectarea principiului neutralității tehnologice, în temeiul căruia nicio 

soluție nu trebuie privilegiată în detrimentul altei soluții. În paralel, este indispensabil să se 

garanteze că soluțiile alese vizează combustibili alternativi disponibili într-o cantitate 

suficientă pentru a-i face viabili din punct de vedere comercial. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Energia electrică este un combustibil 

curat deosebit de atractiv pentru 

aglomerările urbane în care introducerea 

vehiculelor electrice cu patru sau două roți 

poate contribui la îmbunătățirea calității 

aerului și la reducerea zgomotului. Statele 

membre trebuie să se asigure că punctele 

de reîncărcare instalate pentru vehiculele 

electrice oferă o acoperire suficientă, având 

un număr cel puțin dublu față de numărul 

de vehicule, și că 10 % dintre aceste puncte 

sunt accesibile publicului, o atenție 

deosebită acordându-se aglomerărilor 

urbane. Proprietarii privați de vehicule 

electrice sunt dependenți în mare măsură 

de accesul la puncte de reîncărcare în 

spațiile colective de parcare, cum ar fi 

parcările blocurilor de apartamente, ale 

clădirilor de birouri și ale zonelor 

economice. Autoritățile publice trebuie să 

instituie dispoziții de reglementare în 

sprijinul cetățenilor, asigurând furnizarea 

de către dezvoltatorii imobiliari și directorii 

de proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 

suficiente puncte de reîncărcare pentru 

vehiculele electrice. 

(11) Energia electrică, un combustibil curat 

în punctul de utilizare, este deosebit de 

atractiv pentru introducerea vehiculelor 

electrice cu patru sau două roți în 

aglomerările urbane, zonele periferice și 

culoarele de mobilitate care leagă aceste 

teritorii unele de altele, contribuind la 

îmbunătățirea calității aerului și la 

reducerea zgomotului și a emisiilor de CO2 

ale autoturismelor. Statele membre trebuie 

să se asigure că punctele de reîncărcare 

instalate pentru vehiculele electrice oferă o 

acoperire suficientă, având un număr cel 

puțin dublu față de numărul de vehicule, și 

că 10 % dintre aceste puncte sunt 

accesibile publicului, o atenție deosebită 

acordându-se aglomerărilor urbane. 

Proprietarii privați de vehicule electrice 

sunt dependenți în mare măsură de accesul 

la puncte de reîncărcare în spațiile 

colective de parcare, cum ar fi parcările 

blocurilor de apartamente, ale clădirilor de 

birouri și ale zonelor economice. 

Autoritățile publice trebuie să instituie 

dispoziții de reglementare în sprijinul 

cetățenilor, asigurând furnizarea de către 

dezvoltatorii imobiliari și directorii de 

proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 

suficiente puncte de reîncărcare pentru 

vehiculele electrice. 
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Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Electrificarea transporturilor 

permite gestionarea energiei multimodale 

prin intermediul sistemelor de recuperare 

și stocare a energiei, contribuind astfel la 

atingerea obiectivelor Uniunii legate de 

eficiența energetică. În această privință, 

electrificarea constituie o primă etapă în 

direcția unor orașe și comunități 

„inteligente”. 

Justificare 

Electrificarea deschide perspective largi pentru îmbunătățirea eficienței energetice din 

sectorul transporturilor, în special într-o perioadă în care transporturile devin sursa celui 

mai important volum de emisii de gaze cu efect de seră. 

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Vehiculele electrice pot contribui la 

stabilitatea sistemului energetic prin 

reîncărcarea bateriilor de la rețea în 

perioadele în care cererea generală de 

energie electrică este scăzută și injectarea 

energiei din baterii înapoi în rețea în 

perioadele în care cererea generală de 

energie electrică este ridicată. Prin urmare, 

punctele de reîncărcare trebuie să utilizeze 

sisteme de contorizare inteligente, iar 

prețul energiei electrice la un punct de 

reîncărcare trebuie stabilit în funcție de 

piață, astfel încât să se încurajeze, printr-

un sistem de prețuri dinamic, consumul (și 

stocarea) flexibile ale energiei electrice. 

(13) Vehiculele electrice pot contribui la 

stabilitatea sistemului energetic prin 

reîncărcarea bateriilor de la rețea în 

perioadele în care cererea generală de 

energie electrică este scăzută și injectarea 

energiei din baterii înapoi în rețea în 

perioadele în care cererea generală de 

energie electrică este ridicată. Perioadele 

de consum maxim în rețeaua locală de 

distribuție de energie electrică sunt 

susceptibile de a coincide cu momentele 

în care prețurile sunt reduse pe piața 

angro a energiei electrice. Prin urmare, în 

faza de consolidare a pieței, punctele de 

reîncărcare ar trebui să utilizeze sisteme de 

încărcare inteligente care reglează 
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puterea și durata de încărcare și acestea 

ar trebui să fie conectate la sisteme de 
contorizare inteligente. Prețul energiei 

electrice la un punct de reîncărcare ar 

trebui stabilit în funcție de piață, astfel 

încât să se încurajeze consumul (și 

stocarea) flexibile ale energiei electrice 

printr-un sistem de prețuri dinamic și 

diseminarea, de către operatorul 

sistemului de distribuție a energiei 

electrice, a informațiilor privind 

perioadele din afara orelor de vârf. 

Justificare 

Pe lângă prețul pieței și cererea generală de energie electrică, alți factori care influențează 

momentul reîncărcării vehiculelor electrice ar trebui luați în considerare, în special cererea 

la nivel local privind rețeaua de distribuție în cauză. Un sistem inteligent care permite 

reglarea puterii și a duratei de reîncărcare ar fi, în acest sens, o soluție eficace. 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Crearea de infrastructuri pentru 

combustibilii alternativi ar trebui să fie în 

concordanță cu îndeplinirea obiectivelor 

în materie de energie și schimbări 

climatice, în special în ceea ce privește 

siguranța aprovizionării, competitivitatea 

prețurilor și reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră. Promovarea 

combustibililor alternativi, precum și a 

vehiculelor electrice și hibride, ar trebui 

să ducă la reducerea dependenței de 

importurile de energie și la o diminuare a 

emisiilor, cu condiția ca energia electrică 

să fie produsă din surse de energie fără 

emisii sau cu emisii foarte scăzute. 
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Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În ceea ce privește punctele de 

reîncărcare pentru vehicule electrice care 

nu sunt accesibile publicului, statele 

membre trebuie să asigure coerența și 

maxima sinergie cu planurile de instalare a 

contoarelor inteligente conform obligației 

prevăzute la punctul 2 din anexa I la 

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

privind normele comune pentru piața 

internă a energiei electrice și de abrogare 

a Directivei 2003/54/CE17. Punctele de 

reîncărcare accesibile publicului nu sunt 

incluse în prezent în activitățile 

reglementate ale unui operator de 

distribuție, astfel cum sunt definite la 

capitolul VI din Directiva 2009/72/CE. 

(14) În ceea ce privește punctele de 

reîncărcare pentru vehicule electrice care 

nu sunt accesibile publicului, statele 

membre ar trebui să asigure contribuția 

acestor puncte de reîncărcare la 

stabilitatea sistemului electric și la 

eficacitatea lor economică prin 

intermediul sistemelor de control 

inteligente, utilizând soluțiile existente și 

sinergiile posibile cu planurile de instalare 

a contoarelor inteligente conform obligației 

prevăzute la punctul 2 din anexa I la 

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului17. 

_______________________ _______________________ 

17 JO L 211, 14.8.2009, p. 55. 17 Directiva 2009/72/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 iulie 

2009 privind normele comune pentru 

piața internă a energiei electrice și de 

abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 

211, 14.8.2009, p. 55). 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În 2010, Comisia a acordat 

organizațiilor europene de standardizare un 

mandat (M468) pentru emiterea de noi 

standarde sau revizuirea celor existente cu 

scopul de a asigura interoperabilitatea și 

conectivitatea între punctul de alimentare 

(15) În 2010, Comisia a acordat 

organizațiilor europene de standardizare un 

mandat (M468) pentru emiterea de noi 

standarde sau revizuirea celor existente cu 

scopul de a asigura la nivelul Uniunii 

interoperabilitatea și conectivitatea între 
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cu energie electrică și încărcătorul 

vehiculelor electrice. CEN/CENELEC a 

înființat un Grup de reflecție care a 

publicat un raport în octombrie 2011. Deși 

raportul conține o serie de recomandări, nu 

s-a ajuns la un consens în privința selectării 

unei interfețe standard. Prin urmare, sunt 

necesare în continuare acțiuni de politică 

pentru a identifica o soluție nebrevetată 

care să asigure interoperabilitatea în 

întreaga UE. 

punctul de alimentare cu energie electrică 

și încărcătorul vehiculelor electrice. 

CEN/CENELEC a înființat un Grup de 

reflecție care a publicat un raport în 

octombrie 2011. Deși raportul conține o 

serie de recomandări, nu s-a ajuns la un 

consens în privința selectării unei interfețe 

standard. Prin urmare, sunt necesare în 

continuare acțiuni de politică pentru a 

identifica o soluție nebrevetată care să 

asigure interoperabilitatea în întreaga 

Uniune. Uniunea ar trebui să asigure, de 

asemenea, stabilirea unor specificații 

tehnice comune pe piața vehiculelor 

electrice și depunerea de eforturi în 

vederea obținerii unei armonizări la nivel 

global a standardelor tehnice privind 

infrastructura de încărcare a vehiculelor 

electrice.  

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Ar trebui ca echipamentul selectat 

pentru punctele de reîncărcare normală și 

rapidă să nu conducă la scăderea 

nivelului de siguranță al echipamentului 

și instalațiilor electrice care sunt deja în 

uz în întreaga Uniune. Standardele 

relevante ar trebui actualizate în funcție 

de progresele tehnologice și de evoluția 

bunelor practici de inginerie în materie de 

siguranță. 

Justificare 

În decursul ultimilor 50 de ani, au fost elaborate norme naționale în vederea creșterii 

nivelului de siguranță al instalațiilor electrice. Siguranța aparaturii electrice prezintă o 

importanță determinantă pentru dezvoltarea corespunzătoare a pieței vehiculelor electrice. 

Priza de curent pentru conectorul de tip 2 se standardizează în cel mai scurt termen posibil, 

pentru a se conforma cerințelor referitoare la obturatoare în vigoare în mai multe state 

membre. 
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Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Instalațiile de energie electrică de la 

mal pot constitui o sursă de alimentare cu 

energie curată pentru transportul maritim și 

pe căile navigabile interioare, în special în 

porturile maritime și în cele de pe căile 

navigabile interioare în care calitatea 

aerului sau nivelurile de zgomot sunt 

necorespunzătoare. 

(16) Instalațiile de energie electrică de la 

mal pot constitui o sursă de alimentare cu 

energie curată pentru transportul maritim și 

pe căile navigabile interioare, în special în 

porturile maritime și în cele de pe căile 

navigabile interioare în care calitatea 

aerului și nivelurile de zgomot sunt 

necorespunzătoare. În plus, 

aprovizionarea cu energie electrică a 

avioanelor staționare poate reduce 

consumul de carburant și zgomotul, poate 

îmbunătăți calitatea aerului și reduce 

impactul schimbărilor climatice. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) În cazul sectorului feroviar, energia 

electrică este deja principala sursă de 

energie. Este totuși necesară o extindere a 

electrificării și ar trebui oferit un sprijin 

suplimentar pentru ca procentajul 

infrastructurii feroviare electrificate să 

ajungă la nivelul său optim. 

Justificare 

Conform datelor Agenției Europene de Mediu pentru 2013, prin trecerea de la motorină la 

utilizarea energiei electrice se reduc aproximativ la jumătate emisiile specifice de CO2 pe 

călător-kilometru sau tonă-kilometru. 

Amendamentul  26 

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, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză, 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. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Statele membre trebuie să se asigure 

că infrastructura de alimentare cu gaz 

natural comprimat (GNC) a 

autovehiculelor accesibilă publicului este 

construită astfel încât distanțele dintre 

punctele de realimentare să ofere o 

acoperire care permite circulația 

vehiculelor cu GNC în întreaga Uniune, iar 

un anumit număr de puncte de realimentare 

să fie situate în aglomerările urbane. 

(20) Statele membre, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză, trebuie să se 

asigure că infrastructura de alimentare cu 

gaz natural comprimat (GNC) a 

autovehiculelor accesibilă publicului este 

construită astfel încât distanțele dintre 

punctele de realimentare să ofere o 

acoperire care permite circulația 

vehiculelor cu GNC în întreaga Uniune, iar 

un anumit număr de puncte de realimentare 

să fie situate în aglomerările urbane. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Gazul natural lichefiat (GNL) este un 

combustibil alternativ atractiv pentru 

(21) Gazul natural lichefiat (GNL) este un 

combustibil alternativ atractiv pentru nave 
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navele care trebuie să îndeplinească 

cerințele de scădere a conținutului de sulf 

din combustibilii maritimi în Zonele de 

control al emisiilor de sulf, valabile pentru 

jumătate dintre navele din transportul 

maritim european pe distanțe scurte și 

prevăzute de Directiva 2012/33/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 21 noiembrie 2012 de modificare a 

Directivei 1999/32/CE a Consiliului 

privind reducerea conținutului de sulf din 

combustibilii marini18. Până cel târziu la 

sfârșitul anului 2020, trebuie să fie 

disponibilă o rețea centrală de puncte de 

realimentare cu GNL pentru navele 

maritime și cele care navighează pe apele 

interioare. Accentul inițial pus pe rețeaua 

centrală nu ar trebui să excludă, pe termen 

mai lung, punerea la dispoziție a GNL și în 

porturile din afara rețelei centrale, în 

special în cele care sunt importante pentru 

navele neangajate în operațiuni de transport 

(nave de pescuit, nave care oferă servicii 

offshore etc.). 

datorită performanței sale de mediu 

avansate. Printre alte beneficii de mediu, 

gazul natural lichefiat (GNL) oferă o 

soluție cu potențial ridicat pentru 

îndeplinirea cerințelor de scădere a 

conținutului de sulf din combustibilii 

maritimi în Zonele de control al emisiilor 

de sulf, valabile pentru jumătate dintre 

navele din transportul maritim european pe 

distanțe scurte și prevăzute de Directiva 

2012/33/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului18. Până cel târziu la sfârșitul 

anului 2020, trebuie să fie disponibilă o 

rețea centrală de puncte de realimentare cu 

GNL pentru navele maritime și cele care 

navighează pe apele interioare. GNL ar 

trebui să fie utilizat alături de alți 

combustibili, precum distilații cu conținut 

scăzut de sulf sau combustibilii cu un 

conținut ridicat de sulf utilizați la navele 

echipate cu scruber, în încercarea de a 

asigura faptul că cerințele susmenționate 

sunt respectate. Accentul inițial pus pe 

rețeaua centrală nu ar trebui să excludă 

posibilitatea, pe termen mai lung, a 

punerii la dispoziție a GNL în porturile din 

afara rețelei centrale, în special în cele care 

sunt importante pentru navele neangajate în 

operațiuni de transport (nave de pescuit, 

nave care oferă servicii offshore etc.). 

______________ ________________ 

18 JO L 327 din 27.11.2012 18 Directiva 2012/33/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 

noiembrie 2012 de modificare a Directivei 

1999/32/CE a Consiliului privind 

reducerea conținutului de sulf din 

combustibilii marini (JO L 327, 

27.11.2012, p. 1). 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Instalarea infrastructurii GNL, 

prevăzută în prezenta directivă, nu ar 

trebui să împiedice dezvoltarea în viitor a 

altor combustibili alternativi eficienți din 

punct de vedere energetic pentru nave, 

cum ar fi metanolul. Acest combustibil ar 

trebui considerat și o modalitate viabilă de 

respectare a cerințelor mai stricte privind 

conținutul de sulf al combustibililor 

marini începând din 2015. 

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) GNL ar putea reprezenta, de 

asemenea, o tehnologie rentabilă pentru 

vehiculele grele în vederea îndeplinirii 

limitelor stricte de emisii poluante 

prevăzute de standardele Euro VI. 

(22) GNL este, de asemenea, un 

combustibil atractiv pentru vehiculele 

grele, care le permite să îndeplinească 

limitele stricte de emisii poluante prevăzute 

de standardele Euro VI. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Deși instalarea infrastructurii GNL 

ar trebui să aibă drept punct de plecare 

rețeaua TEN-T centrală, s-ar putea ca și 

alte elemente să se dovedească importante 

pentru crearea unei rețele de puncte de 

realimentare cu GNL atât în porturile 

maritime, cât și în cele interioare. În 

special, este indicat să se ia în considerare 

necesitățile reale ale pieței și punctele de 

buncherare existente, pentru a se asigura 

proporționalitatea la instalarea 
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infrastructurii GNL. Este necesar să fie 

luate în considerare și porturile care 

prezintă importanță pentru navele 

neangajate în operațiuni de transport 

(nave de pescuit, nave care oferă servicii 

offshore etc.). 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23b) Extracția de gaze naturale pe 

teritoriul Uniunii trebuie să se bazeze pe 

standarde unitare exigente la nivelul 

Uniunii în materie de siguranță, mediu și 

protecție a sănătății. 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24a) Pentru creșterea gradului de 

sensibilizare a consumatorilor cu privire 

la combustibilii alternativi reglementați de 

prezenta directivă, Comisia și părțile 

interesate relevante ar trebui să 

examineze modalitățile prin care se pot 

pune la dispoziția consumatorilor 

informații la punctele de 

reîncărcare/realimentare care să permită 

compararea prețului, a conținutului 

energetic și a efectelor asupra climei 

legate de diverșii combustibili. 
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Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24b) În vederea monitorizării impactului 

și a colectării de bune practici pentru a 

dezvolta stimulentele corecte, statele 

membre, în colaborare cu regiunile și 

orașele, ar trebui să stabilească un cadru 

coordonat și armonizat de colectare de 

date care va include activitățile de 

monitorizare actuale precum Portalul 

pentru vehicule nepoluante, Observatorul 

european al electromobilității etc. 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24c) În scopul creării unui sistem de 

transport inteligent (STI), implementarea 

infrastructurii pentru combustibilii 

alternativi ar trebui să fie însoțită de 

dezvoltarea de sisteme informatice 

inteligente, care oferă utilizatorului 

informații importante legate de 

disponibilitatea punctelor de reîncărcare 

și realimentare și orice alte informații 

necesare pentru asigurarea unei 

mobilități neîngrădite. 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Specificațiile tehnice de 

interoperabilitate pentru punctele de 

reîncărcare și de realimentare trebuie să fie 

indicate în standarde europene pe deplin 

compatibile cu standardele internaționale 

relevante. În lipsa standardelor europene, 

nu se pot furniza trimiteri detaliate la unele 

specificații necesare. Prin urmare, Comisia 

ar trebui să solicite organizațiilor europene 

de standardizare să publice astfel de 

standarde europene în conformitate cu 

articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 

1025/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind standardizarea 

europeană, de modificare a Directivelor 

89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului 

și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 

2009/105/CE ale Parlamentului European 

și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 

87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 

1673/2006/CE22 a Parlamentului 

European și a Consiliului, iar respectivele 

standarde ar trebui să se bazeze pe 

standardele internaționale actuale sau pe 

activitatea internațională de standardizare 

aflată în curs de desfășurare, după caz. În 

cazul în care sunt disponibile standarde 

internaționale, specificațiile tehnice pe care 

le conțin acestea trebuie utilizate ca soluție 

intermediară, până la adoptarea 

standardelor europene. În cazul în care 

standardele nu sunt încă publicate, 

activitatea se va baza pe: (i) „Configuration 

FF, IEC 62196-3:CDV 2012” pentru 

punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

continuu destinate autovehiculelor, (ii) ISO 

TC67/WG10 pentru punctele de 

realimentare cu GNL destinate navelor și 

(iii) lucrările ISO/TC 252 pentru punctele 

de realimentare cu GNC și GNC-L 

destinate autovehiculelor. Comisia trebuie 

să fie împuternicită să adapteze, prin acte 

delegate, trimiterile la specificațiile tehnice 

(26) Specificațiile tehnice de 

interoperabilitate pentru punctele de 

reîncărcare și de realimentare trebuie să fie 

indicate în standarde europene pe deplin 

compatibile cu standardele internaționale 

relevante. În lipsa standardelor europene, 

nu se pot furniza trimiteri detaliate la unele 

specificații necesare. Prin urmare, Comisia 

trebuie să solicite organizațiilor europene 

de standardizare să publice astfel de 

standarde europene în conformitate cu 

articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 

1025/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului22, iar acestea să se bazeze pe 

standardele internaționale actuale sau pe 

activitatea internațională de standardizare 

aflată în curs de desfășurare, după caz. În 

cazul în care sunt disponibile standarde 

internaționale, specificațiile tehnice pe care 

le conțin acestea trebuie utilizate ca soluție 

intermediară, până la adoptarea 

standardelor europene. În cazul în care 

standardele nu sunt încă publicate, 

activitatea se va baza pe: (i) „Configuration 

FF, IEC 62196-3:CDV 2012” pentru 

punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

continuu destinate autovehiculelor, (ii) ISO 

TC67/WG10 pentru punctele de 

realimentare cu GNL destinate navelor și 

(iii) lucrările ISO/TC 252 pentru punctele 

de realimentare cu GNC și GNC-L 

destinate autovehiculelor, precum și (iv) 

lucrările CEN/TC19 pentru standarde 

privind combustibilii cu bioconținut mai 

ridicat și combustibilii pentru avioane. 

Comisia trebuie să fie împuternicită să 

adapteze, prin acte delegate, trimiterile la 

specificațiile tehnice indicate în 

standardele europene. Acest lucru nu ar 

trebui să aducă atingere legislației în 

vigoare privind sectorul feroviar care este 

reglementat prin specificații tehnice cu 

caracter juridic obligatoriu referitoare la 

interoperabilitate, astfel cum se prevede în 

Directiva 2008/57/CE a Parlamentului 
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indicate în standardele europene. European și a Consiliului22a. 

_____________________ _________________ 

22 JO L 316, 14.11.2012, p. 12 22 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2012 privind 

standardizarea europeană, de modificare 

a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE 

ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 

2009/105/CE ale Parlamentului European 

și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 

87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 

1673/2006/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 

12). 

 22a Directiva 2008/57/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

17 iunie 2008 privind interoperabilitatea 

sistemului feroviar în Comunitate (JO 

L 191, 18.7.2008, p. 1). 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Considerentul 29 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (29a) Comisia ar trebui să identifice toate 

măsurile necesare pentru a asigura un 

nivel ridicat armonizat al calității 

combustibililor în întreaga Uniune și, 

dacă este cazul, să prezinte o propunere 

de modificare a Directivei 98/70/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului23a pentru a include specificații 

referitoare la calitate care prezintă o 

importanță determinantă pentru 

combustibilii alternativi reglementați de 

prezenta directivă. 

 _______________ 

 23a Directiva 98/70/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 

octombrie 1998 privind calitatea benzinei 
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și a motorinei și de modificare a Directivei 

93/12/CEE a Consiliului (JO L 350, 

28.12.1998). 

Justificare 

Întrucât prezenta propunere are drept scop să instaleze o infrastructură pentru combustibili 

alternativi în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să primească atribuția de a propune, în 

cadrul Directivei privind calitatea combustibililor (DCC), parametri esențiali pentru 

combustibilii alternativi în cauză în conformitate cu domeniul de aplicare al DCC, și anume 

specificații referitoare la sănătatea umană și la mediu, astfel cum este cazul pentru benzină și 

motorină. 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă instituie un cadru comun 

de măsuri destinate instalării infrastructurii 

pentru combustibili alternativi în Uniune 

cu scopul de a stopa dependența de petrol a 

transporturilor și stabilește cerințe minime 

privind crearea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi și specificațiile 

tehnice comune, inclusiv privind punctele 

de reîncărcare pentru vehicule electrice și 

punctele de realimentare cu gaz natural 

(gaz natural lichefiat și gaz natural 

comprimat) și hidrogen. 

Prezenta directivă instituie un cadru comun 

de măsuri destinate instalării infrastructurii 

pentru combustibili alternativi în Uniune 

cu scopul de a stopa dependența de petrol a 

sectorului transporturilor și de a atinge 

obiectivul de reducere cu 60% a emisiilor 

de gaze cu efect de seră cauzate de 

transporturi până în 2050, contribuind 

astfel la politica pe termen lung de 

decarbonizare a Uniunii. Prezenta 

directivă 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. 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. „combustibili alternativi” înseamnă 

combustibili care înlocuiesc petrolul ca 

sursă de energie pentru transporturi și care 

au potențialul de a contribui la 

decarbonizarea transporturilor. Aceștia 

includ: 

1. „combustibili alternativi” înseamnă 

combustibili sau surse de energie care 

servesc ca înlocuitori ai petrolului clasic 

ca sursă de energie pentru transporturi și 

care au potențialul de a contribui la 

decarbonizarea transporturilor și limitarea 

poluării. Aceștia includ, printre altele: 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – liniuța 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– combustibilii sintetici, combustibilii sintetici și parafinici, 

inclusiv metanolul, 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „punct de reîncărcare” înseamnă un 

punct de reîncărcare lentă ori un punct de 

reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 

schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 

electric. 

2. „punct de reîncărcare” înseamnă un 

punct de reîncărcare normală, rapidă ori 

fără fir sau o instalație pentru schimbarea 

fizică a bateriei unui vehicul electric. 

Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea altor tehnologii de 

reîncărcare, cum ar fi încărcarea fără fir, a cărei standardizare internațională este în curs. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. „punct de reîncărcare lentă” înseamnă 

un punct de reîncărcare care permite 

alimentarea directă cu energie electrică a 

unui vehicul electric, la o putere mai mică 

sau egală cu 22 kW. 

3. „punct de reîncărcare normală” 

înseamnă un punct de reîncărcare care 

permite alimentarea directă cu energie 

electrică a unui vehicul electric, la o putere 

mai mică sau egală cu 22 kW. 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 

sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

Justificare 

Acest tip de încărcare va fi cel mai des utilizat pentru uz personal și pentru un procentaj 

important din încărcările din spații publice. Din acest motiv, acest tip de reîncărcare ar 

trebui menționat în termeni pozitivi, deoarece va fi utilizat de marea majoritate a 

utilizatorilor de vehicule electrice. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „punct de reîncărcare sau de 

realimentare accesibil publicului” 

înseamnă un punct de reîncărcare sau de 

realimentare care oferă utilizatorilor acces 

nediscriminatoriu. 

5. „punct de reîncărcare sau de 

realimentare accesibil publicului” 

înseamnă un punct de reîncărcare sau de 

realimentare care oferă utilizatorilor acces 

nediscriminatoriu, ușor, liber și 

interoperabil în întreaga Uniune, prin 

intermediul unor sisteme de plată 

acceptabile pe scară largă. 

Justificare 

Punctele de încărcare existente funcționează, în cea mai mare parte, în condiții specifice și 

sunt private. Această particularitate prezintă inconveniente pentru utilizatori, întrucât aceștia 

nu pot trece de la un operator/furnizor de energie la altul, interoperabilitatea fiind limitată. 

Trebuie asigurat un acces liber la toate punctele de încărcare publice, utilizându-se sisteme 

de plată care se bucură de o largă acceptabilitate, fără obligația de a încheia un contract cu 

un operator/furnizor de energie specific. 

 

 



 

RR\1012484RO.doc 31/98 PE516.591v02-00 

 RO 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. „reîncărcare în afara orelor de vârf” 

înseamnă combinarea a două situații: un 

preț mic pe piața angro a energiei 

electrice și o cerere scăzută de energie 

electrică în rețeaua de distribuție. 

Justificare 

Reîncărcarea în afara orelor de vârf corespunde nevoilor majorității utilizatorilor de vehicule 

electrice, întrucât traseele efectuate de acest tip de vehicule sunt trasee zilnice scurte. Prin 

urmare, această metodă de reîncărcare ar trebui să fie promovată, în special în cadrul unui 

sistem inteligent de reglare a încărcării vehiculelor electrice. 

 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „vehicul electric” înseamnă un vehicul 

în sensul Directivei 2007/46/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 

cadru pentru omologarea autovehiculelor 

și remorcilor acestora, precum și a 

sistemelor, componentelor și unităților 

tehnice separate destinate vehiculelor 

respective24, care are o viteză maximă 

prevăzută prin proiect mai mare de 25 

km/h, este echipat cu unul sau mai multe 

motoare de tracțiune, funcționează cu 

energie electrică și nu este permanent 

conectat la rețeaua electrică, precum și 

componentele și sistemele sale de înaltă 

tensiune care sunt conectate galvanic la 

bara colectoare de înaltă tensiune a trenului 

de propulsie electrică. 

6. „vehicul electric” înseamnă: 
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 – un vehicul în sensul Directivei 

2007/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului24, care are o viteză maximă 

prevăzută prin proiect mai mare de 25 

km/h, este echipat cu unul sau mai multe 

motoare de tracțiune, funcționează cu 

energie electrică și nu este permanent 

conectat la rețeaua electrică, precum și 

componentele și sistemele sale de înaltă 

tensiune care sunt conectate galvanic la 

bara colectoare de înaltă tensiune a trenului 

de propulsie electrică; 

 – un vehicul în sensul Regulamentului 

(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului24a, propulsat 

de un motor electric. 

______________________________ __________________ 

24 JO L 263, 9.10.2007, p. 1. 24 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 5 

septembrie 2007 de stabilire a unui cadru 

pentru omologarea autovehiculelor și 

remorcilor acestora, precum și a 

sistemelor, componentelor și unităților 

tehnice separate destinate vehiculelor 

respective (JO L 263, 9.10.2007, p. 1). 

 24a Regulamentul (UE) Nr. 168/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 ianuarie 2013 privind omologarea 

și supravegherea pieței pentru vehiculele 

cu două sau trei roți și pentru 

cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52). 

Justificare 

Domeniul de aplicare al Directivei 2007/46/CE nu cuprinde vehiculele cu două sau trei roți și 

nici cvadriciclurile. Pentru ca directiva propusă să devină aplicabilă și în cazul bicicletelor 

electrice, mopedurilor, scuterelor, triciclurilor și cvadriciclurilor, prezentul articol trebuie să 

includă o definiție separată a acestor vehicule cu trimitere la legislația relevantă privind 

omologarea de tip care le definește și le clasifică. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. „punct de realimentare cu GNL” 

înseamnă furnizarea de GNL fie printr-o 

pompă fixă racordată la instalații fixe sau 

mobile (inclusiv vehicule și nave), fie prin 

intermediul unui container mobil de GNL. 

8. „punct de realimentare cu GNL” 

înseamnă furnizarea de GNL printr-o 

pompă fixă racordată la instalații fixe sau 

mobile (inclusiv vehicule și nave), prin 

intermediul unui container mobil de GNL 

sau prin intermediul altor sisteme. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. „punct de încărcare destinat 

vehiculelor-cisternă pentru GNL” 

înseamnă un punct de aprovizionare cu 

GNL pentru încărcarea vehiculelor-

cisternă criogenice. 

Justificare 

Prezentul amendament urmărește ca în fiecare stat membru să fie obligatorie existența unei 

infrastructuri minime pentru aprovizionarea cu GNL (în stare lichidă) a vehiculelor-cisternă 

criogenice pentru transportul ulterior la punctele de realimentare. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

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: 

(1) Fără a aduce atingere Directivei 

2009/28/CE, statele membre stabilesc 

obiective naționale privind introducerea 

combustibililor alternativi în diferitele 

moduri de transport (rutier, feroviar, pe 

apă și aerian) și a infrastructurii aferente 

până în 2020. Aceste obiective sunt cel 

puțin conforme cu obiectivele și 

dispozițiile stabilite în prezenta directivă. 
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 Statele membre stabilesc, de asemenea, 

obiective intermediare pentru a-și evalua 

progresele realizate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a obiectivelor 

naționale pentru 2020. 

 Fiecare stat membru adoptă, într-o 

manieră transparentă și în strânsă 

colaborare cu autoritățile regionale și 

locale competente și cu sectorul în cauză, 

un cadru de politică național pentru 

dezvoltarea pieței de combustibili 

alternativi și a infrastructurii acestora, care 

să fie coerent cu obiectivele naționale 

menționate la primul paragraf. Cadrul 

include informațiile menționate în anexa I 

și conține cel puțin următoarele elemente: 

Justificare 

Prezentul amendament urmărește să insufle un nivel mai înalt de ambiție cadrelor de politică 

naționale și să se asigure că statele membre se angajează în favoarea acestor cadre prin 

intermediul propriilor obiective specifice. 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – un raport anual privind dezvoltarea 

pieței combustibililor alternativi și, în 

special, privind oferta și cererea; 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– evaluarea continuității transfrontaliere a 

acoperirii cu infrastructură pentru 

combustibili alternativi; 

– evaluarea continuității transfrontaliere a 

acoperirii cu infrastructură pentru 

combustibili alternativi, luând în 

considerare și eventuala lor utilizare 
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simultană și combinată; 

Justificare 

Tehnologia bazată pe alimentarea dublă care combină motorina cu GNC reduce emisiile de 

pulberi în suspensie (PM10) și de CO2. Din acest motiv, tehnologia menționată ar trebui 

prevăzută împreună cu alte opțiuni de combustibil dual care să combine energia electrică, 

GPL, GNC etc. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– cadrul de reglementare pentru susținerea 

creării infrastructurii pentru combustibili 

alternativi; 

– cadrul de reglementare pentru susținerea 

creării infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, ținând seama de necesitățile 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM); 

 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – măsuri de politică pentru realizarea 

celui mai înalt grad de mobilitate durabilă 

și a obiectivului global al Uniunii de 

reducere a consumului de energie în 

sectorul transporturilor; 

 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – obiective pentru reducerea blocajelor 

urbane, pentru creșterea eficienței 
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mobilității și pentru instalarea de servicii 

de transport public electrificat; 

 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 4 c (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – planuri naționale pentru aprovizionarea 

vehiculelor electrice cu energie electrică 

ecologică; 

 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– măsuri de sprijin pentru instalare și 

producție; 

– măsuri de sprijin pentru instalare și 

producție, cu un accent special pe faza 

inițială a lansării pieței; 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – informații despre procedurile tehnice și 

administrative aplicabile, personal, 

metodologie și legislație cu privire la 

autorizarea furnizării de combustibili 

alternativi, pentru a asigura faptul că o 

cerere depusă de un furnizor de 

combustibili alternativi este autorizată 

într-un termen rezonabil de la depunerea 

sa; 
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Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– obiective pentru instalarea 

combustibililor alternativi; 

– obiective pentru instalarea 

combustibililor alternativi, în conformitate 

cu legislația Uniunii în materie de mediu 

și protecția climei actualmente în vigoare; 

 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– evaluarea necesarului de puncte de 

realimentare cu GNL în porturile din afara 

rețelei centrale TEN-T care sunt importante 

pentru navele neangajate în operațiuni de 

transport, în special pentru navele de 

pescuit; 

– evaluarea necesarului de puncte de 

realimentare cu GNL în porturile din afara 

rețelei centrale TEN-T care sunt importante 

pentru navele angajate în operațiuni de 

transport, în special operațiuni de pescuit 

și de transport de călători; 

 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 9 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – desemnarea porturilor prioritare, 

indiferent dacă fac parte sau nu din 

rețeaua centrală TEN-T, care urmează să 

fie dotate cu infrastructură GNL; 
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Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 9 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – un număr minim de gări feroviare și 

stații de transport public, terminale de 

marfă și centre de logistică ce urmează să 

fie dotate cu puncte de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în locuri adecvate din 

punct de vedere tehnic din aproprierea 

lor; 

Justificare 

În acord cu obiectivele politicii europene a transporturilor în materie de susținere a 

transportului multimodal, introducerea vehiculelor electrice ar trebui integrată în 

infrastructura de transport feroviar și public, precum și în terminalele de transport feroviar 

de marfă și în cele logistice, ori de câte ori este posibil. 

 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 10 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – acorduri prin care să se stabilească o 

strânsă cooperare cu autoritățile 

regionale și locale și cu sectorul industrial 

interesat, cu scopul de a se realiza 

obiectivele prezentei directive. 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Statele membre se asigură că, în 

cadrele de politică naționale, sunt 

integrate necesitățile fiecărui mod de 

transport, inclusiv cele pentru care există 
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un număr limitat de alternative la 

combustibilii fosili. 

Justificare 

O strategie europeană privind combustibilii alternativi ar trebui să ia în considerare 

limitările existente care împiedică introducerea combustibililor curați în toate modurile de 

transport și să se asigure că combustibilii alternativi sunt alocați la parametri optimi 

diferitelor moduri de transport. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Numai combustibilii incluși în cadrele 

de politică naționale sunt eligibili pentru 

măsurile de sprijin din partea Uniunii și 

naționale destinate infrastructurii pentru 

combustibili alternativi. 

eliminat 

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre notifică Comisiei 

cadrele de politică naționale [în termen de 

18 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. 

(5) Statele membre notifică Comisiei 

obiectivele naționale referitoare la 

introducerea combustibililor alternativi și 

la instalarea infrastructurii aferente, 

precum și cadrele de politică naționale [în 

termen de 18 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive]. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia evaluează cadrele de politică 

naționale și asigură coerența acestora la 

nivelul UE. Comisia transmite 

Parlamentului European raportul privind 

evaluarea cadrelor de politică naționale în 

termen de un an de la primirea acestora. 

(6) Comisia evaluează cadrele de politică 

naționale, în special în ceea ce privește 

eficacitatea lor în realizarea obiectivelor 

naționale menționate la alineatul (1), și 

asigură coerența acestora la nivelul 

Uniunii. Comisia transmite Parlamentului 

European raportul privind evaluarea 

cadrelor de politică naționale în termen de 

un an de la primirea acestora. 

 

 

Amendamentul  66 

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, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză, asigură 

instalarea, până cel târziu la 31 decembrie 

2020, a unui număr minim de puncte de 

reîncărcare accesibile public pentru 

vehicule electrice, și anume cel puțin 

numărul indicat în tabelul din anexa II. 

 Statele membre iau, de asemenea, măsuri 

de promovare a dezvoltării punctelor de 

reîncărcare neaccesibile publicului. 

 

 

Amendamentul  67 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cel puțin 10 % dintre punctele de 

reîncărcare trebuie să fie accesibile 

publicului. 

(2) Statele membre se asigură că pentru 

vehiculele electrice este instalat cel puțin 

numărul de puncte de reîncărcare 

accesibile publicului indicat în tabelul din 
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anexa II, acordându-se o atenție specială 

aglomerărilor urbane și altor zone dens 

populate, cum ar fi suburbiile, și la 

distanțe adecvate de-a lungul rețelei 

centrale TEN-T.  

 

 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 

punctele de reîncărcare lentă pentru 

vehiculele electrice trebuie să fie conforme 

cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 

III punctul 1.1.  

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 

punctele de reîncărcare normală pentru 

vehiculele electrice trebuie să fie conforme 

cu specificațiile tehnice prevăzute la 

punctul 1.1 din anexa III. Punctele de 

reîncărcare care nu sunt accesibile public 

și care au fost instalate înainte de ...* sunt 

scutite de această cerință. 

 _______________ 

 * JO: a se introduce data: 36 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive. 

 

 

Amendamentul  69 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 31 decembrie 2017 cel târziu, 

punctele de reîncărcare lentă pentru 

vehiculele electrice trebuie să fie conforme 

cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 

III punctul 1.2.  

Până la 31 decembrie 2017 cel târziu, 

punctele de reîncărcare rapidă pentru 

vehiculele electrice trebuie să fie conforme 

cu specificațiile tehnice prevăzute la 

punctul 1.2 din anexa III. Punctele de 

reîncărcare care au fost instalate înainte 

de ...* sunt scutite de această cerință. 

 _______________ 

 * JO: a se introduce data: 36 luni de la 

data intrării în vigoare a prezentei 
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directive. 

Amendamentul  70 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 

punctele de reîncărcare fără fir pentru 

vehiculele electrice trebuie să fie 

conforme cu specificațiile tehnice 

prevăzute la punctul 1.2a din anexa III. 

Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea altor tehnologii de 

reîncărcare, cum ar fi încărcarea fără fir, a cărei standardizare internațională este în curs. 

 

Amendamentul  71 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că echipamentul 

pentru punctele de reîncărcare lentă și 

punctele de reîncărcare rapidă, stabilit în 

anexa III punctele 1.1 și 1.2, este 

disponibil în mod echitabil, rezonabil și 

nediscriminatoriu. 

Statele membre, în strânsă cooperare cu 

autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză, se asigură că 

echipamentul pentru punctele de 

reîncărcare normală, rapidă și fără fir, 

astfel cum se prevede la punctele 1.1, 1.2 

și 1.2a din anexa III vor fi disponibile în 

mod echitabil, rezonabil și 

nediscriminatoriu. 

 

 

Amendamentul  72 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre pot impune cerințe 
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suplimentare în materie de siguranță la 

nivel național, precum echiparea prizelor 

cu obturatoare de siguranță.  

Amendamentul  73 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre asigură instalarea în 

porturi a surselor de alimentare cu energie 

electrică de la mal a navelor, cu condiția 

ca acestea să fie rentabile și să asigure 

beneficii de mediu. 

(4) Până la 31 decembrie 2020, statele 

membre, în strânsă cooperare cu 

autoritățile regionale și locale, cu 

organismele administrative ale porturilor 

și cu sectorul industrial în cauză, asigură 

instalarea în danele din porturile care fac 

parte din rețeaua centrală TEN-T situate 

pe o rază de 3 km de zone rezidențiale sau 

comerciale a unor surse de alimentare cu 

energie electrică de la mal a navelor care 

au nevoie de mai mult de 1 MVA. Această 

cerință se aplică și terminalelor pentru 

vasele de croazieră sau feriboturi care nu 

sunt incluse în rețeaua centrală TEN-T, 

cu excepția cazului în care organismele 

administrative ale acestora demonstrează 

lipsa rentabilității sau absența unor 

beneficii de mediu semnificative. 

 

 

Amendamentul  74 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Statele membre se asigură că este 

instalată în aeroporturi o alimentare cu 

energie electrică pentru a fi utilizată la 

avioanele staționare, cu condiția ca 

aceasta să fie rentabilă și să asigure 

beneficii de mediu. 
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Amendamentul  75 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Până la 31 decembrie 2015, 

alimentarea cu energie electrică instalată 

în aeroporturi pentru a fi utilizată la 

avioanele staționare este conformă cu 

specificațiile tehnice prevăzute la punctul 

1.3a din anexa III. 

 

Amendamentul  76 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 5 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5c) Pentru a facilita transportul 

multimodal de călători și de mărfuri, 

statele membre, în strânsă cooperare cu 

administratorii infrastructurii feroviare, 

cu operatorii, cu proprietarii de gări 

feroviare și de stații de transport public și 

cu administratorii terminalelor de 

transport feroviar de marfă și ai centrelor 

logistice, identifică, în cadrele de politică 

naționale, un număr minim de gări 

feroviare și stații de transport public, de 

terminale de mărfuri și de centre logistice 

care trebuie dotate cu puncte de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în 

amplasamente corespunzătoare din punct 

de vedere tehnic aflate în vecinătatea lor. 

Desfășurarea în bune condiții a serviciilor 

de transport feroviar și public nu trebuie 

să fie împiedicată de acestea. 

Justificare 

În acord cu obiectivele politicii europene a transporturilor în materie de susținere a 

transportului multimodal, introducerea vehiculelor electrice ar trebui integrată în 

infrastructura de transport feroviar și public, precum și în terminalele de transport feroviar 

de marfă și în cele logistice, ori de câte ori este posibil. 



 

RR\1012484RO.doc 45/98 PE516.591v02-00 

 RO 

 

Amendamentul  77 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Toate punctele de reîncărcare pentru 

vehicule electrice accesibile publicului 
trebuie să fie echipate cu sistemele de 

contorizare inteligente definite la articolul 

2 punctul 28 din Directiva 2012/27/UE și 

care respectă cerințele prevăzute la 

articolul 9 alineatul (2) din directiva 

respectivă. 

(6) În timpul fazei de consolidare a pieței, 

trebuie să fie disponibile sisteme adecvate 

pentru reîncărcarea vehiculelor electrice 

în puncte de reîncărcare accesibile 

publicului, pentru a încuraja încărcarea 

în afara orelor de vârf și pentru a le oferi 

consumatorilor informații clare și 

transparente cu privire la costul 

reîncărcării și precizându-se dacă prețul 

indicat acoperă prestarea unui serviciu 

sau cantitatea de energie electrică (kWh) 

consumată. 

 

 

Amendamentul  78 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Statele membre se asigură că prețurile 

practicate la punctele de reîncărcare 

accesibile publicului sunt rezonabile și nu 

includ penalități sau taxe prohibitive pentru 

reîncărcarea unui vehicul electric de către 

un utilizator care nu are relații contractuale 

cu operatorul punctului de reîncărcare. 

(10) Statele membre se asigură că prețurile 

practicate la punctele de reîncărcare 

accesibile publicului sunt transparente și 

rezonabile și nu includ penalități sau taxe 

prohibitive pentru reîncărcarea unui 

vehicul electric de către un utilizator care 

nu are relații contractuale cu operatorul 

punctului de reîncărcare. Reducerile de 

preț pentru utilizatorii de vehicule 

electrice care au relații contractuale cu 

operatorul punctului de reîncărcare 

trebuie indicate în mod clar. 

Justificare 

Informațiile destinate consumatorilor trebuie să fie transparente și ușor de înțeles, în sensul 

îmbunătățirii relației cu clienții. 
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Amendamentul  79 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate, în conformitate cu articolul 

8, pentru actualizarea specificațiilor 

tehnice stabilite în anexa III punctele 1.1, 

1.2 și 1.3. 

(11) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 8 

în ceea ce privește actualizarea numărului 

minim de puncte de reîncărcare accesibile 

publicului din fiecare stat membru stabilit 

în anexa II și a specificațiilor tehnice 

stabilite la punctele 1.1, 1.2, 1.2a, 1.3 și 

1.3a din anexa III. 

 

 

Amendamentul  80 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Comisia este împuternicită să 

adopte, până la ...*, acte delegate în 

conformitate cu articolul 8 în ceea ce 

privește specificațiile tehnice aplicabile 

punctelor de reîncărcare a autobuzelor 

electrice. 

 _______________ 

 * JO: a se introduce data: doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive 

 

Amendamentul  81 

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 

(1) Statele membre pe teritoriul cărora la 

data intrării în vigoare a prezentei directive 
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prezentei directive puncte de realimentare 

cu hidrogen se asigură că este disponibil un 

număr suficient de puncte de realimentare 

accesibile publicului și că distanțele dintre 

aceste puncte nu depășesc 300 km, astfel 

încât, cel târziu până la 31 decembrie 2020, 

vehiculele cu hidrogen să poată circula pe 

întregul teritoriu național. 

există deja puncte de realimentare cu 

hidrogen se asigură, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză, că este 

disponibil un număr suficient de puncte de 

realimentare accesibile publicului și că 

distanțele dintre aceste puncte nu depășesc 

300 km, prevăzând un punct de 

reîncărcare la 250 000 de locuitori în 

zonele urbane, astfel încât, cel târziu până 

la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 

hidrogen să poată circula pe întregul 

teritoriu național. 

  Statele membre pe teritoriul cărora nu 

există niciun punct de reîncărcare cu 

hidrogen la data intrării în vigoare a 

prezentei directive îndeplinesc cerințele 

prevăzute la primul paragraf până la 31 

decembrie 2030. 

 Zonele izolate din statele membre cu o 

densitate a populației mai mică de 10 

locuitori pe metru pătrat sunt excluse de 

la cerințele stabilite la primul paragraf. 

 

Amendamentul  82 

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, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale, cu 

organismele administrative ale porturilor 

și cu sectorul industrial în cauză, se 

asigură că, cel târziu până la 

31 decembrie 2020, un număr suficient de 

porturi maritime din rețeaua centrală 

transeuropeană de transport (TEN-T) sunt 

dotate cu puncte de realimentare cu GNL 

accesibile publicului pentru transportul 

maritim și cel pe căile navigabile 

interioare, situate la distanțe 

corespunzătoare, astfel încât să permită 

circulația în Uniune a navelor care 
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funcționează cu GNL. 

 Necesitățile reale ale pieței și punctele de 

buncherare existente se iau în considerare 

cu ocazia definirii rețelei de puncte de 

reîncărcare cu GNL din porturile 

maritime. 

Justificare 

Noțiunea de „distanță adecvată” permite ca desemnarea punctelor de reîncărcare să se 

înscrie într-o abordare mai pragmatică, fără a pune sub semnul întrebării legătura 

fundamentală cu porturile rețelei centrale TEN-T. Obligația de a instala o infrastructură de 

buncherare pentru GNL trebuie să țină seama de realitățile actuale ale pieței, astfel încât să 

nu se realizeze investiții în instalații neutilizate sau insuficient utilizate. 

 

Amendamentul  83 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre se asigură că, cel târziu 

până la 31 decembrie 2025, în toate 

porturile interioare ale rețelei TEN-T 

centrale sunt instalate puncte de 

realimentare cu GNL accesibile publicului 

pentru transportul pe căile navigabile 

interioare. 

(2) Statele membre, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale, cu 

organismele administrative ale porturilor 

și cu sectorul industrial în cauză, se 

asigură că, cel târziu până la 31 decembrie 

2025, un număr suficient de porturi 

interioare ale rețelei TEN-T centrale sunt 

dotate cu puncte de realimentare cu GNL 

accesibile publicului pentru transportul pe 

căile navigabile interioare, situate la 

distanțe corespunzătoare, astfel încât să 

permită circulația în Uniune a navelor 

care funcționează cu GNL. 

 Necesitățile reale ale pieței și punctele de 

buncherare existente se iau în considerare 

cu ocazia definirii rețelei de puncte de 

reîncărcare cu GNL din porturile 

interioare. 

Justificare 

Noțiunea de „distanță adecvată” permite ca desemnarea punctelor de reîncărcare să se 

înscrie într-o abordare mai pragmatică, fără a pune sub semnul întrebării legătura 

fundamentală cu porturile rețelei centrale TEN-T. Obligația de a instala o infrastructură de 
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buncherare pentru GNL trebuie să țină seama de realitățile actuale ale pieței, astfel încât să 

nu se realizeze investiții în instalații neutilizate sau insuficient utilizate. 

 

Amendamentul  84 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Comisia propune o modificare a 

Directivei 2006/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului24b și a 

Acordului european privind transportul 

internațional al mărfurilor periculoase pe 

căi navigabile interioare (ADN) pentru a 

permite utilizarea normală și transportul 

GNL pe căile navigabile interioare. 

 _______________ 

 24b Directiva 2006/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 

decembrie 2006 de stabilire a cerințelor 

tehnice pentru navele de navigație 

interioară și de abrogare a Directivei 

82/714/CEE a Consiliului (JO L 389, 

30.12.2006, p. 1). 

Justificare 

În prezent, GNL nu poate fi nici transportat, nici buncherat pe căile navigabile interioare. 

Activitățile de transport și buncherare desfășurate în prezent se bazează pe o derogare 

acordată în cazuri individuale prin actuala legislație. Este evident că legislația ar trebui 

adaptată astfel încât să permită pe deplin transportul și buncherarea de GNL pe căile 

navigabile interioare. 

 

 

Amendamentul  85 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre cooperează pentru a se 

asigura că autovehiculele grele care 

funcționează cu GNL pot circula pe toate 

(3) Statele membre, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză, cooperează 
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șoselele din rețeaua TEN-T centrală. În 

acest scop, punctele de realimentare cu 

GNL accesibile publicului trebuie instalate, 

până cel târziu la 31 decembrie 2020, astfel 

încât distanțele dintre ele să nu depășească 

400 km. 

pentru a se asigura că autovehiculele grele 

care funcționează cu GNL pot circula pe 

toate șoselele din rețeaua TEN-T centrală. 

În acest scop, punctele de realimentare cu 

GNL accesibile publicului sunt instalate, 

până cel târziu la 31 decembrie 2020, astfel 

încât distanțele dintre ele să nu depășească 

400 km. 

 

Amendamentul  86 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre se asigură că, până 

la 31 decembrie 2020, pe teritoriul lor este 

disponibil cel puțin un punct de încărcare 

pentru vehiculele-cisternă pe bază pentru 

GNL. 

Justificare 

Prezentul amendament urmărește ca în fiecare stat membru să fie obligatorie existența unei 

infrastructuri minime pentru aprovizionarea cu GNL (în stare lichidă) a vehiculelor-cisternă 

criogenice pentru transportul ulterior la punctele de realimentare. 

 

 

Amendamentul  87 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 

toate punctele de realimentare cu GNL 

pentru transportul maritim și cel pe căile 

navigabile interioare trebuie să fie 

conforme cu specificațiile tehnice stabilite 

în anexa III punctul 3.1. 

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2015, 

toate punctele de realimentare cu GNL 

pentru transportul maritim și cel pe căile 

navigabile interioare, precum și facilitățile 

asociate necesare, ca de exemplu 

rezervoarele de depozitare și pontoanele, 

sunt conforme cu specificațiile tehnice 

stabilite la punctul 3.1 din anexa III. 
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Amendamentul  88 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că este 

disponibil un număr suficient de puncte de 

realimentare accesibile publicului și că 

distanțele dintre aceste puncte sunt de 

maximum 150 km, astfel încât, cel târziu 

până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 

GNC să poată circula în întreaga Uniune. 

(6) Statele membre, în strânsă cooperare 

cu autoritățile regionale și locale și cu 

sectorul industrial în cauză, se asigură că 

este disponibil un număr suficient de 

puncte de realimentare accesibile 

publicului și că distanțele dintre aceste 

puncte sunt de maximum 100 km, 

prevăzând inclusiv un punct de 

reîncărcare la 100 000 de locuitori în 

zonele urbane, astfel încât, cel târziu până 

la 31 decembrie 2020, vehiculele cu GNC 

să poată circula în întreaga Uniune. 

Justificare 

Este important să se fixeze obiective mai ambițioase în legătură cu GNC, și anume să se 

asigure introducerea în timp util a rețelei de aprovizionare de profil în toate statele membre 

și să se stabilească un nivel mai strict al cerințelor minime referitoare la stațiile de 

realimentare. 

 

 

Amendamentul  89 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Toate punctele de realimentare cu GNC 

pentru autovehicule trebuie să furnizeze 

gaz având calitatea necesară pentru 

utilizare în vehiculele cu GNC dispunând 

de tehnologie actuală sau avansată. 

(8) Toate punctele de realimentare cu GNL 

și GNC pentru autovehicule furnizează gaz 

având calitatea corespunzătoare 

standardelor elaborate de CEN. 

 

Amendamentul  90 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 8 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 

toate punctele de realimentare cu GPL 

pentru autovehicule accesibile publicului 

sunt conforme cu specificațiile tehnice 

stabilite la punctul 3a din anexa III. 

 

Amendamentul  91 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate, în conformitate cu articolul 

8, pentru actualizarea specificațiilor tehnice 

stabilite în anexa III punctele 3.1, 3.2 și 

3.3. 

(9) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate, în conformitate cu articolul 

8, pentru actualizarea specificațiilor tehnice 

stabilite la punctele 3.1, 3.2, 3.3 și 3a din 

anexa III. 

 

Amendamentul  92 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 10 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 

privind: 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 8 în 

ceea ce privește: 

Justificare 

„Reglementările în materie de siguranță” și „specificațiile tehnice” sunt măsuri cu aplicare 

generală care urmăresc să completeze elemente neesențiale ale actului de bază. Prin urmare, 

acestea ar trebui să fie adoptate prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE. 

 

 

Amendamentul  93 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 10 – paragraful 2 



 

RR\1012484RO.doc 53/98 PE516.591v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 9. 

eliminat 

 

 

Amendamentul  94 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fără a aduce atingere Directivei 

2009/30/CE, statele membre se asigură că 

informații relevante, clare și simple privind 

compatibilitatea dintre toți combustibilii de 

pe piață și vehicule sunt disponibile: 

(1) Fără a aduce atingere Directivei 

2009/30/CE, statele membre se asigură că 

sunt disponibile informații relevante, clare 

și simple privind specificațiile și 

compatibilitatea dintre toți combustibilii de 

pe piață și autovehicule/navele maritime și 

cele care navighează pe căile navigabile 

interioare: 

 

Amendamentul  95 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) la pompele din toate punctele de 

realimentare, la comercianții de vehicule 

și la unitățile care efectuează controlul 

tehnic de pe teritoriul lor; 

(a) la pompele din toate punctele de 

realimentare de pe teritoriul lor; 

 

Amendamentul  96 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în manualele vehiculelor; (b) în manualele destinate proprietarilor 

vehiculelor și la comercianții de vehicule 
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de pe teritoriul lor; 

 

 

Amendamentul  97 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) la unitățile care efectuează controlul 

tehnic de pe teritoriul lor. 

 

Amendamentul  98 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Informațiile privind compatibilitatea 

combustibililor menționate la alineatul (1) 

se bazează pe standardele de etichetare a 

combustibililor prevăzute de normele 

europene (European Norm - EN) 

menționate în anexa III punctul 4, dacă 

acestea sunt disponibile și adecvate pentru 

atingerea obiectivelor directivei; 

standardele respective trebuie să fie 

reprezentate grafic. 

(2) Informațiile privind compatibilitatea 

combustibililor menționate la alineatul (1) 

se bazează pe standardele de etichetare a 

combustibililor prevăzute de normele 

europene (European Norm - EN) 

menționate la punctele 3a și 4 din anexa 

III, dacă acestea sunt disponibile și 

adecvate pentru atingerea obiectivelor 

prezentei directive; standardele respective 

trebuie să fie reprezentate grafic. 

Justificare 

Prezentul amendament urmărește să informeze consumatorii în mod corespunzător cu privire 

la compatibilitatea vehiculelor lor cu GPL distribuit la pompă, pentru a evita ca pe piață să 

se producă fraude. 

 

Amendamentul  99 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) La afișarea prețurilor la combustibili, 
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se poate utiliza, cu titlu suplimentar, un 

preț pe unitate exprimat sub formă de 

„echivalent cu 1 litru de benzină”, cu 

condiția ca respectivul combustibil să nu 

fie vândut la litru. În acest scop, Comisia 

ia în considerare o modificare a Directivei 

98/6/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului24c, pentru a crește gradul de 

sensibilizare a consumatorilor și a oferi o 

totală transparență cu privire la prețul 

combustibililor. 

 _______________ 

 24c Directiva 98/6/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 16 

februarie 1998 privind protecția 

consumatorului prin indicarea prețurilor 

oferite consumatorilor (JO L 80, 

18.3.1998, p. 27). 

Justificare 

Introducerea unui model de stabilire a prețurilor favorabil consumatorilor, la baza căruia să 

stea echivalentul-litru, ar putea prezenta relevanță în vederea comparării diferiților 

combustibili. În prezent, statele membre nu sunt autorizate să apeleze la această posibilitate, 

care ar putea prezenta totuși o importanță determinantă pentru a crește gradul de 

sensibilizare a consumatorilor și a oferi o totală transparență cu privire la prețul 

combustibililor. 

 

 

Amendamentul  100 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Până la ...*, Comisia prezintă o 

propunere legislativă pentru a se asigura 

că furnizorii de combustibili 

standardizează culoarea furtunurilor și 

ajutajelor utilizate pentru furnizarea 

benzinei și a motorinei în stațiile de 

realimentare de pe întreg teritoriul 

Uniunii. 

 _______________ 
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 * JO: a se introduce data: termenul de 

transpunere a prezentei directive. 

Justificare 

Cerința ca furnizorii de combustibili să adopte un marcaj de culoare comun pentru pompele 

de alimentare este o sarcină simplă. Ar facilita mai mult identificarea de către consumatori la 

stația de realimentare a combustibilului de care au nevoie. Furnizorii de combustibili ar 

trebui în special să adopte culori comune pentru furtunurile și ajutajele utilizate pentru 

furnizarea benzinei și a motorinei. Standardele CEN existente nu prevăd un marcaj de 

culoare comun. 

 

Amendamentul  101 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Delegarea de competențe menționată la 

articolele 3, 4, 5 și 6 se conferă Comisiei 

pe o perioadă de timp nedeterminată. 

(2) Delegarea de competențe menționată la 

articolele 3, 4, 5 și 6 se conferă Comisiei 

pe o perioadă de cinci ani de la [data 

intrării în vigoare a prezentei directive]. 

Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei 

de cinci ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade de timp 

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opun prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  102 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei 

un raport privind cadrul de politică 

națională și punerea sa în aplicare până la 

[doi ani după intrarea în vigoare a 

prezentei directive] și ulterior din doi în 

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei 

un raport privind cadrul de politică 

națională și punerea sa în aplicare în raport 

cu obiectivele sale naționale până la ...* și 

ulterior din doi în doi ani. Aceste rapoarte 
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doi ani. Aceste rapoarte includ informațiile 

prevăzute în anexa I. 

includ informațiile prevăzute în anexa I. 

 În aceste rapoarte, se prezintă justificări 

cu privire la discrepanțele dintre 

obiectivele îndeplinite și, comparativ, 

obiectivele naționale stabilite în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 

din prezenta directivă. 

 _______________ 

 * JO: a se introduce data: doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive 

 

 

Amendamentul  103 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul Comisiei conține următoarele 

elemente: 

Raportul Comisiei conține următoarele 

elemente: 

– evaluarea acțiunilor întreprinse de 

fiecare stat membru; 

– o evaluare a acțiunilor întreprinse de 

fiecare stat membru, inclusiv a 

rentabilității lor; 

– evaluarea efectelor prezentei directive 

asupra dezvoltării pieței combustibililor 

alternativi, precum și asupra economiei și a 

mediului; 

– o evaluare a efectelor prezentei directive 

asupra dezvoltării pieței combustibililor 

alternativi, precum și asupra economiei, a 

mediului și a consumatorilor; 

– informații privind progresul tehnic și 

comercial al combustibililor alternativi 

reglementați de prezenta directivă, precum 

și al oricăror alți combustibili alternativi. 

– informații privind progresul tehnic și 

comercial al combustibililor alternativi 

reglementați de prezenta directivă, precum 

și al oricăror alți combustibili alternativi. 

 

 

Amendamentul  104 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul Comisiei evaluează cerințele și 

datele prevăzute în prezenta directivă 

Raportul Comisiei evaluează cerințele, 

obiectivele și datele prevăzute în prezenta 
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pentru crearea infrastructurii și 

implementarea specificațiilor, ținând seama 

de evoluțiile din domeniul tehnic, 

economic și comercial ale combustibililor 

alternativi respectivi și este însoțit, dacă 

este cazul, de o propunere legislativă. 

directivă pentru crearea infrastructurii și 

implementarea specificațiilor, ținând seama 

de evoluțiile din domeniul tehnic, 

economic și comercial ale combustibililor 

alternativi respectivi și este însoțit, dacă 

este cazul, de o propunere legislativă. 

 

Amendamentul  105 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Până la ...*, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului 

un raport în care identifică măsurile 

necesare pentru a se asigura un nivel 

ridicat armonizat al calității 

combustibililor în întreaga Uniune. 

Raportul se însoțește, dacă este cazul, de o 

propunere de modificare a Directivei 

98/70/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului24d având drept scop includerea 

specificațiilor referitoare la calitate, a 

unităților și a limitelor aplicabile noilor 

combustibili alternativi reglementați prin 

prezenta directivă. Noile măsuri ar trebui, 

în special, să asigure protecția sănătății și 

a mediului, permițând furnizarea de 

combustibili alternativi care să aibă 

nivelul necesar de calitate pentru a fi 

utilizați de motoarele care funcționează 

cu tehnologia actuală și viitoare și 

asigurând un nivel ridicat de performanță 

de mediu în ceea ce privește emisiile de 

CO2 și de alți poluanți. 

 _______________ 

 * JO: a se introduce data: doi ani de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive. 

 24d Directiva 98/70/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 

octombrie 1998 privind calitatea benzinei 

și a carburanților și de modificare a 



 

RR\1012484RO.doc 59/98 PE516.591v02-00 

 RO 

Directivei 93/12/CEE a Consiliului (JO L 

350, 28.12.1998, p. 58). 

Justificare 

Întrucât prin directiva propusă se urmărește implementarea unei infrastructuri pentru 

combustibilii alternativi în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să primească atribuția de a 

propune, în cadrul Directivei privind calitatea combustibililor (DCC), parametrii esențiali ai 

acestor combustibili alternativi în conformitate cu domeniul de aplicare al DCC, și anume 

specificații referitoare la sănătatea umană și la mediu, astfel cum este cazul pentru benzină și 

motorină. 

 

 

Amendamentul  106 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului, până la 31 

decembrie 2015, o propunere privind o 

strategie europeană cuprinzătoare pentru 

electromobilitate, care se bazează pe cele 

mai bune practici, ia în considerare 

nevoile individuale ale pieței și evoluțiile 

piețelor din statele membre și care are ca 

scop o tranziție cât mai mare la 

electromobilitate. 

Justificare 

O strategie europeană transsectorială pentru electromobilitate este necesară pentru 

realizarea obiectivelor legate de mobilitatea durabilă. 

 

 

Amendamentul  107 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cadrul de reglementare constă din măsuri 

de susținere a creării infrastructurii pentru 

Cadrul de reglementare constă din măsuri 

de susținere a creării infrastructurii pentru 
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combustibili alternativi, cum ar fi 

eliberarea autorizațiilor de construcție, 

eliberarea autorizațiilor pentru parcări, 

certificarea performanței de mediu a 

întreprinderilor, concesionarea stațiilor de 

alimentare cu combustibil. 

combustibili alternativi, cum ar fi 

eliberarea autorizațiilor de construcție, 

eliberarea autorizațiilor pentru parcări, 

certificarea performanței de mediu a 

întreprinderilor, concesionarea stațiilor de 

alimentare cu combustibil.  

Pentru a se asigura că o cerere a unui 

furnizor de combustibil alternativ propus 

este autorizată într-un termen rezonabil 

de la data cererii, cadrul de reglementare 

include detaliile privind procedurile 

administrative și tehnice aplicabile, 

personalul, metodologia și legislația, 

pentru a evita întârzierile de natură 

birocratică și legislativă. 

 

 

Amendamentul  108 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 5 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– obiective naționale pentru 2020 privind 

introducerea combustibililor alternativi în 

diferitele moduri de transport (rutier, 

feroviar, pe apă și aerian) și infrastructura 

aferentă; 

– obiective naționale pentru 2020 privind 

introducerea combustibililor alternativi în 

diferitele moduri de transport (rutier, 

feroviar, pe apă și aerian) și infrastructura 

aferentă, ținând seama de obiectivele de 

reducere globală a consumului de energie 

și petrol și de reducere a blocajelor 

urbane; 

 

 

Amendamentul  109 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Evoluția pieței 

 Un raport anual privind evoluția ofertei 

(capacitatea de infrastructură 

suplimentară) și cererii (capacitatea 
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efectiv utilizată) pe piețele combustibililor 

alternativi, costurile directe și indirecte, 

precum și variațiile în materie de venituri 

fiscale. 

 

 

Amendamentul  110 

Propunere de directivă 

Anexa II – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Numărul minim de puncte de reîncărcare 

pentru vehicule electrice per stat membru 

Numărul minim de puncte de reîncărcare 

pentru vehicule electrice accesibile 

publicului în fiecare stat membru 

 

 

Amendamentul  111 

Propunere de directivă 

Anexa II 

 

Textul propus de Comisie 

Statul membru Numărul de puncte de 

reîncărcare (mii) 

Numărul de puncte de 

reîncărcare accesibile 

publicului (mii) 

BE 207 21 

BG 69 7 

CZ 129 13 

DK 54 5 

DE 1503 150 

EE 12 1 

IE 22 2 

EL 128 13 

ES 824 82 

FR 969 97 

IT 1255 125 

CY 20 2 
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LV 17 2 

LT 41 4 

LU 14 1 

HU 68 7 

MT 10 1 

NL 321 32 

AT 116 12 

PL 460 46 

PT 123 12 

RO 101 10 

SI 26 3 

SK 36 4 

FI 71 7 

SE 145 14 

UK 1221 122 

HR 38 4 

Amendamentul 

Statul membru Numărul de puncte de reîncărcare accesibile publicului 

(mii) 

BE 12 

BG 4 

CZ 7 

DK 3 

DE 86 

EE 1 

IE 1 

EL 7 

ES 47 

FR 55 

IT 72 

CY 1 
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LV 1 

LT 2 

LU 1 

HU 4 

MT 1 

NL 18 

AT 7 

PL 26 

PT 7 

RO 6 

SI 1 

SK 2 

FI 4 

SE 8 

UK 70 

HR 2 

Justificare 

În cadrele de politică naționale, statele membre se asigură că există un număr suficient de 

puncte de încărcare accesibile publicului, care să permită încărcarea rapidă a vehiculelor 

electrice în aglomerările urbane. Numărul minim de puncte de încărcare pentru vehiculele 

electrice din fiecare stat membru ar trebui să asigure faptul că în 2020 este disponibilă o 

infrastructură suficientă pentru o flotă europeană formată din aproximativ 2,3 milioane de 

vehicule electrice sau pentru o pondere a vehiculelor electrice de 3 % din totalul pieței de 

vehicule noi la nivelul UE. 

 

Amendamentul  112 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Punctele de reîncărcare lentă cu curent 

alternativ (AC) pentru vehicule electrice 

trebuie să fie echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu conectori de tip 2 

descriși în standardul EN62196-2:2012. 

Punctele de reîncărcare normală cu curent 

alternativ (AC) pentru vehicule electrice 

sunt echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu prize de tip 2 descrise 

în standardul EN62196-2:2012. 
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 Astfel de puncte de reîncărcare pot fi 

echipate, după caz, cu prize compatibile 

cu tipul 2 care au caracteristici 

suplimentare de siguranță, precum 

obturatoare de siguranță, în special în 

vederea respectării cerințelor naționale 

relevante. În acest scop, standardul 

EN 62196-2:2012 se revizuiește cu 

promptitudine și se actualizează în funcție 

de progresul tehnologic și de evoluțiile 

bunelor practici de inginerie în materie de 

siguranță. 

 

 

Amendamentul  113 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Punctele de reîncărcare normală cu 

curent alternativ (AC) pentru vehicule 

electrice din categoria L sunt echipate cu 

conectorii descriși în IEC/TR 60083 sau, 

dacă este cazul, cu conectorii descriși în 

BS 1363. Dacă acești conectori nu 

îndeplinesc reglementările naționale 

privind reîncărcarea pe stradă, punctele 

de reîncărcare sunt conforme cu 

standardul EN 61851-1:2011 și sunt 

dotate cu conectori de tip 3a, descriși în 

standardul EN 62196-2:2012. 

Justificare 

Trimiterea la IEC/TR 60083, „Fișe și prize pentru uz casnic și similar standardizate în țările 

membre ale CEI”, permite, atunci când este posibil, utilizarea unor conectori cu dimensiuni 

mai mici și mai rentabili, care îndeplinesc standardele în vigoare din diferite state membre 

ale UE. 

 

 

Amendamentul  114 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

continuu (DC) pentru vehicule electrice 

trebuie să fie echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu conectori de tip 

„Combo 2”, descriși în standardul EN 

relevant care urmează să fie adoptat până 

în 2014. 

Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

continuu (DC) pentru vehicule electrice 

sunt echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu conectori de sisteme 

de încărcare AC/DC combinată „Combo 

2”, descriși în standardul EN62196-3. 

 

 

Amendamentul  115 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În timpul unei perioade de tranziție care 

se termină la 1 ianuarie 2019, punctele de 

reîncărcare rapidă cu curent continuu 

(DC) pentru vehicule electrice pot fi 

echipate în plus cu conectori de tip 

„CHAdeMO” prin intermediul unor 

sisteme de încărcare duală. 

Justificare 

Întrucât tehnologia Combo nu este pe deplin operațională la momentul actual, iar în Europa 

au fost deja instalate peste 650 de încărcătoare CHAdeMO, urmând ca cel puțin 1 000 să fie 

instalate până la sfârșitul anului 2013, este important să se stabilească o perioadă tranzitorie 

limitată în timp pe parcursul căreia să poată fi introduse ambele sisteme, obiectivul final 

constituindu-l ajungerea la un standard unic, astfel cum se indică în propunerea Comisiei. 

 

 

Amendamentul  116 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1.2a. Puncte de reîncărcare electrică fără 

fir pentru autovehicule 
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 Punctele de reîncărcare fără fir pentru 

vehicule electrice sunt echipate, din 

motive de interoperabilitate, cu un 

dispozitiv principal, descris în IEC/TS 

61980-3, care urmează să fie adoptat până 

în 2014. 

Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea altor tehnologii de 

reîncărcare, cum ar fi încărcarea fără fir, a cărei standardizare internațională este în curs. 

 

 

Amendamentul  117 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1.3a. Alimentarea cu energie electrică a 

avioanelor staționare 

 Alimentarea cu energie electrică instalată 

în aeroporturi pentru a fi utilizată la 

avioanele staționare, inclusiv proiectarea, 

instalarea și testarea de sisteme, este 

conformă cu standardul EN relevant 

[urmează a fi specificat în textul final]. 

 

 

Amendamentul  118 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Punctele de realimentare cu GNL destinate 

navelor trebuie să fie conforme cu 

standardele EN relevante, care urmează să 

fie adoptate până în 2014. 

Punctele de realimentare cu GNL destinate 

navelor trebuie să fie conforme cu 

standardele EN relevante, care urmează să 

fie adoptate până în 2014. Standardele 

trebuie să fie compatibile cu standardele 

internaționale actuale sau, dacă este 

cazul, cu activitatea internațională de 

standardizare în curs de desfășurare. 
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Amendamentul  119 

Propunere de directivă 

Anexa III – punctul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Specificații tehnice pentru punctele de 

realimentare cu gaz petrolier lichefiat 

(GPL) destinate autovehiculelor 

 Punctele de realimentare cu GPL sunt 

conforme cu cerințele de etichetare a 

combustibililor prevăzute la standardul 

EN 589:2004. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

I. Propunerea Comisiei 

 

Propunerea de directivă instituie un cadru comun de măsuri destinate instalării infrastructurii 

pentru combustibili alternativi în Uniune cu scopul de a stopa dependența de petrol și de a 

accelera decarbonizarea sistemului de transporturi. Propunerea stabilește cerințe minime 

privind crearea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv specificații tehnice 

comune. 

 

Se propune obligativitatea asigurării unui grad minim de acoperire cu infrastructură în cazul 

energiei electrice, al hidrogenului și al gazelor naturale (GNC și GNL), care necesită o 

intervenție publică în urma eșecului pieței, și la două moduri de transport (rutier și pe căi 

navigabile), pentru care dezvoltarea unei rețele minime necesare nu poate fi realizată fără 

sprijinul Uniunii. Aceste sectoare reprezintă peste 80 % din volumul transportului de marfă și 

de călători. 

 

Propunerea de directivă se însoțește de o evaluare a impactului și de o comunicare care să 

ofere o viziune strategică asupra elaborării unui cadru de politică european privind 

combustibilii alternativi.  

 

II. Poziția de ansamblu a raportorului 

 

Raportorul salută propunerea Comisiei, considerând-o drept un instrument necesar pentru a 

elimina dependența de petrol a Europei și pentru a îmbunătăți gradul de diversificare și 

securitatea aprovizionării cu energie. De asemenea, se speră că propunerea de directivă va 

relansa creșterea economică, va consolida competitivitatea industriei europene și va reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi.  

 

Obiectivul pe termen lung ar trebui să-l constituie decarbonizarea sectorului transporturilor. 

Petrolul reprezintă peste 90% din consumul energetic din transporturi, 84% provenind din 

import; factura pentru acest petrol ajunge până la 1 miliard EUR pe zi (în 2011), ceea ce 

generează un deficit semnificativ în balanța comercială a UE, de circa 2,5% din PIB. 

 

Este necesar să se întreprindă acțiuni la nivelul Uniunii Europene, întrucât dezvoltarea pieței 

combustibililor alternativi este încă ținută în loc de neajunsuri de ordin tehnologic și 

comercial, de eșecurile pieței, de neacceptarea de către consumatori și de lipsa unei 

infrastructuri adecvate, precum și, în numeroase cazuri, de lipsa unor specificații tehnice 

comune, care sunt necesare pentru a asigura interoperabilitatea și mobilitatea paneuropeană a 

vehiculelor care funcționează cu combustibili alternativi.  

 

Raportorul consideră că este esențial un cadru de politică stabil, cu obiective obligatorii, 

pentru a atrage investiții private destinate creării infrastructurii, în condițiile în care 

stimulentele și măsurile publice de susținere vor fi esențiale în fazele inițiale, având rolul de a 

impulsiona utilizarea de combustibili alternativi. Finanțarea oferită de UE poate, de asemenea, 

să exercite un rol important în susținerea eforturilor depuse de statele membre pentru a 

îndeplini țintele stabilite de propunerea de directivă.  
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Raportorul a inclus în proiectul de raport o serie de amendamente care urmăresc obiectivul 

general de a veni în completarea propunerii Comisiei și de a conferi o mai mare amploare 

obiectivelor sale. La elaborarea raportului, raportorul a purtat consultări pe scară largă cu 

toate părțile interesante relevante și a ținut seama, de asemenea, de concluziile audierii 

publice organizate de Comisia TRAN la 18 iunie 2013. Avizul Comitetului Economic și 

Social European și cel al Comitetului Regiunilor au primit, la rândul lor, atenția cuvenită. 

 

Modificările propuse de către raportor se referă, printre altele, la următoarele elemente: 

  

(a) Consolidarea cadrelor de politică naționale pentru introducerea combustibililor 

alternativi și pentru instalarea infrastructurii aferente acestora 

 

Unele state membre au adoptat obiective ambițioase în ceea ce privește introducerea 

combustibililor alternativi și au realizat progrese în instalarea infrastructurii de profil. În alte 

state membre, discuțiile au început abia recent, iar progresele sunt lente. În prezent, 

majoritatea statelor membre nu dispun de un număr suficient de puncte de reîncărcare 

accesibile publicului destinate autovehiculelor electrice și nu au anunțat politici de dezvoltare 

a unei rețele adecvate de instalații de reîncărcare sau realimentare. Raportorul subliniază 

importanța elaborării și a punerii în aplicare a unor cadre naționale cuprinzătoare de politică, 

care să prevadă obiective ambițioase în ceea ce privește introducerea combustibililor 

alternativi și instalarea infrastructurii aferente acestora până în 2020. 

 

(b) Adoptarea unei abordări strategice în vederea introducerii combustibililor 

alternativi în toate modurile de transport 

 

O strategie coerentă pe termen lung privind combustibilii alternativi ar trebui să satisfacă 

necesitățile energetice ale tuturor modurilor de transport, inclusiv cele pentru care există un 

număr limitat de alternative la combustibilii fosili. 

Raportorul subliniază necesitatea unei abordări strategice bazate pe un complex amplu de 

combustibili alternativi, menținându-se în acest mod neutralitatea tehnologiei. Întrucât nu 

există o soluție unică de combustibil pentru viitorul mobilității, cadrele de politică naționale ar 

trebui să includă toate opțiunile principale de combustibili alternativi, punându-se accentul pe 

nevoile specifice fiecărui mod de transport. Trebuie abordate în mod corespunzător limitările 

existente care împiedică introducerea combustibililor curați în toate modurile de transport. 

 

(c) Oferirea unor soluții inteligente și favorabile incluziunii de reîncărcare a vehiculelor 

electrice 

 

Diversitatea opțiunilor tehnologice din diferite părți ale Europei a condus la o fragmentare a 

pieței interne, inhibând mobilitatea vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi pe 

teritoriul european. De maximă urgență este punerea în aplicare a unor specificații tehnice 

comune pentru interfața dintre vehiculele electrice și punctele de reîncărcare, pentru a se 

asigura interoperabilitatea și mobilitatea paneuropeană a vehiculelor electrice.  

 

Nu cu mult timp în urmă, industria europeană nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la un 

standard uniform pentru conectorii de încărcare a vehiculelor electrice au eșuat. Opiniile au 

diferit cu privire la un aspect fundamental, în afară de soluțiile tehnologice diferite disponibile 
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pe piață, și anume cerința prevăzută de legislațiile din mai multe state membre referitoare la 

un mecanism consolidat de protecție cu care trebuie dotate prizele electrice, sub forma unui 

obturator de securitate. 

 

Raportorul recunoaște necesitatea unei soluții bazate pe un conector unic, menită să asigure 

interoperabilitatea pe teritoriul UE. Urmărind dezbaterile recent purtate de industrie, 

raportorul subscrie la soluția tehnică propusă de Comisie, și anume un conector de tip 2, cu 

condiția ca aceasta să răspundă cerințele în vigoare în anumite state membre în care prizele 

trebuie echipate cu obturatoare. 

 

Pe de altă parte, prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea altor 

tehnologii de reîncărcare, cum ar fi încărcarea fără fir, a cărei standardizare internațională este 

în curs. Raportorul sprijină, prin urmare, includerea, în directivă, a unor specificații tehnice 

referitoare la încărcarea fără fir. 

 

(d) Extinderea acoperirii punctelor de reîncărcare cu hidrogen 

Tehnologia pentru vehiculele care utilizează pilele de combustie este suficient de dezvoltată, 

ceea ce se vede și prin aplicarea ei la autoturisme, autobuzele de oraș, furgonete și navele de 

navigație interioară. Performanța, autonomia și timpii lor de realimentare sunt comparabili cu 

cei ai vehiculelor pe benzină și motorină. În prezent, circa 500 de vehicule sunt în circulație și 

există aproximativ 120 de stații de realimentare cu combustibil pe bază de hidrogen. Industria 

a anunțat o înmulțire, în următorii ani, a noilor vehicule pe hidrogen, inclusiv a vehiculelor pe 

două roți pe hidrogen și mai multe state membre au în plan crearea unei rețele de realimentare 

cu hidrogen. Principalele impedimente sunt costul ridicat al pilelor de combustie și absența 

unei rețele de infrastructuri de realimentare. Studiile industriei arată că, până în 2025, 

costurile pot fi reduse până la nivelul costurilor pentru vehiculele convenționale cu benzină și 

motorină1. Avându-se în vedere avantajele preconizate pe care le prezintă acest combustibil 

alternativ, raportorul propune extinderea acoperirii punctelor de reîncărcare cu hidrogen, 

printr-o instalare la o scară mai largă în zonele urbane, dar și, ulterior, în statele membre pe al 

căror teritoriu nu există încă astfel de puncte de realimentare. 

 

(e) Asigurarea disponibilității punctelor de realimentare cu GNL în porturile maritime 

și interioare 

Gazul natural sub formă lichefiată (GNL) cu o înaltă densitate de energie constituie o 

alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor la motorină pentru activitățile 

desfășurate pe căi navigabile (transporturile, serviciile în larg și pescuitul), pentru camioane și 

transportul feroviar, cu emisii mai mici de CO2 și poluanți și cu o eficiență energetică mai 

mare. Raportorul consideră că este necesară o evaluare a necesității de a pune la dispoziție 

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. Deși instalarea infrastructurii GNL ar trebui să aibă drept punct de plecare rețeaua 

TEN-T centrală, s-ar putea ca și alte elemente să se dovedească importante pentru crearea 

unei rețele de puncte de realimentare cu GNL atât în porturile maritime, cât și în cele 

                                                 
1 Comunicarea Comisiei „Energie curată pentru transporturi: o strategie europeană privind combustibilii 

alternativi, COM(2013) 17, p. 8. 
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interioare. În special, este indicat să se analizeze necesitățile reale ale pieței și punctele de 

buncherare existente, pentru a se asigura proporționalitatea la instalarea infrastructurii GNL. 

 

(f) Creșterea densității rețelei de puncte de realimentare cu GNC 

Tehnologia aferentă vehiculelor pe bază de gaze naturale este suficient de dezvoltată pentru o 

comercializare la scară largă, cu aproape 1 milion de vehicule aflate în circulație în Europa și 

cu circa 3 000 de stații de distribuție. Stațiile de realimentare suplimentare ar putea fi ușor 

alimentate din rețeaua de distribuție a gazelor naturale care există deja în Europa, dacă gazul 

este de o calitate suficientă pentru a fi utilizat în vehiculele cu GNC dispunând de tehnologie 

actuală sau avansată1. Prin urmare, raportorul propune creșterea densității rețelei de distribuție 

a GNC, prevăzându-se distanțe mai scurte între punctele de realimentare, inclusiv în zonele 

urbane.  

 

(g) Asigurarea calității combustibililor alternativi 

 

Pentru a asigura un nivel ridicat armonizat al calității combustibililor în întreaga Uniune, 

raportorul invită Comisia să propună o modificare a Directivei privind calitatea 

combustibililor [Directiva 98/70/CE], pentru a include standarde referitoare la calitate 

aplicabile combustibililor alternativi reglementați de prezenta propunere. Revizuirea 

Directivei privind calitatea combustibililor ar trebui, în special, să asigure un nivel ridicat de 

protecție a sănătății și a mediului și să prevadă un nivel de calitate al combustibililor 

corespunzător motoarelor care funcționează cu tehnologii actuale și viitoare. 

 

(h) O mai bună informare a consumatorilor cu privire la combustibilii alternativi 

 

Armonizarea informării consumatorilor privind calitatea combustibililor și compatibilitatea 

vehiculelor/combustibililor, privind disponibilitatea punctelor de reîncărcare/realimentare, 

precum și privind aspectele legate de mediu, de siguranță și cele financiare este importantă 

pentru a spori gradul de acceptare de către consumatori. Raportorul se declară în favoarea 

oferirii unor informații transparente și complete consumatorilor cu privire la tarificarea și 

conținutul energetic al combustibililor alternativi.  

 

 

                                                 
1 ibid, p. 6 
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24.10.2013 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE 

destinat Comisiei pentru transport și turism 

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 

(COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD) 

Raportoare (pentru aviz): Niki Tzavela 

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 

internă 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 consolida 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 fi introduse pe piață. 

 

Raportoarea pentru aviz salută încercările de a instala infrastructuri pentru combustibili alternativi, 

reducând astfel 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 armonizare 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 
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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 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În urma consultării părților interesate și 

a experților naționali, precum și pe baza 

experienței acumulate, energia electrică, 

hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural 

și gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 

identificați ca fiind principalii combustibili 

alternativi care au potențial de substituire 

pe termen lung a petrolului și de 

decarbonizare. 

(4) În urma consultării părților interesate și 

a experților naționali, precum și pe baza 

experienței acumulate, energia electrică, 

hidrogenul, biocombustibilii, combustibilii 

parafinici, gazul natural (posibil gazele de 

șist), gazul natural lichefiat (GNL) și 

gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost 

identificați ca fiind principalii combustibili 

alternativi care au potențial de substituire 

pe termen lung a petrolului și de 

decarbonizare. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Trebuie evitată fragmentarea pieței 

interne prin introducerea necoordonată a 

combustibililor alternativi pe piață.. Prin 

urmare, cadrele de politică coordonate ale 

tuturor statelor membre trebuie să asigure 

securitatea pe termen lung necesară pentru 

investițiile private și publice în tehnologiile 

vehiculelor și ale combustibililor, precum 

și pentru crearea infrastructurii. În 

consecință, statele membre trebuie să 

instituie cadre de politică naționale, care să 

descrie obiectivele, țintele și acțiunile de 

sprijin pentru dezvoltarea pieței 

combustibililor alternativi, inclusiv 

infrastructura necesară în acest scop. 

Statele membre învecinate trebuie să 

coopereze între ele la nivel regional sau 

(6) Ar trebui evitată fragmentarea pieței 

interne prin introducerea necoordonată a 

combustibililor alternativi pe piață. Prin 

urmare, cadrele de politică coordonate ale 

tuturor statelor membre ar trebui să 

asigure securitatea pe termen lung necesară 

pentru investițiile private și publice în 

tehnologiile vehiculelor și ale 

combustibililor, precum și pentru crearea 

infrastructurii. Regulamentul trebuie să 

prevadă stimulentele corespunzătoare, 

mai exact prin urmărirea convergenței 

cadrelor. În consecință, statele membre ar 

trebui să instituie cadre de politică 

naționale, care să descrie obiectivele, 

țintele și acțiunile de sprijin pentru 

dezvoltarea pieței combustibililor 
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macroregional, prin consultări sau prin 

intermediul cadrelor de politică comune, în 

special în cazurile în care sunt necesare 

continuitatea acoperirii cu infrastructură 

pentru combustibili alternativi dincolo de 

granițele naționale sau construcția unei noi 

infrastructuri în apropierea granițelor 

naționale. Coordonarea cadrelor de politică 

naționale și coerența acestora la nivelul UE 

trebuie asigurată de Comisie pe baza 

evaluării lor periodice. 

alternativi, inclusiv infrastructura necesară 

în acest scop. Statele membre învecinate ar 

trebui să coopereze între ele la nivel 

regional sau macroregional, prin consultări 

sau prin intermediul cadrelor de politică 

comune, în special în cazurile în care sunt 

necesare continuitatea acoperirii cu 

infrastructură pentru combustibili 

alternativi dincolo de granițele naționale 

sau construcția unei noi infrastructuri în 

apropierea granițelor naționale. 

Coordonarea cadrelor de politică naționale 

și coerența acestora la nivelul UE ar trebui 

asigurată, iar Comisia ar trebui să 

exploreze toate mijloacele și sursele care 

permit promovarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi. 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Atunci când statele membre își 

stabilesc cadrele de politică naționale, ele 

ar trebui să țină seama pe deplin de 

impactul instalării unei infrastructuri 

pentru combustibili alternativi asupra 

consumatorilor și a veniturilor fiscale, 

precum și asupra raportului cost-

eficacitate al investițiilor care vor fi 

realizate pentru instalarea unei astfel de 

infrastructuri. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 

întregii Uniuni a infrastructurii pentru 

combustibili alternativi împiedică, în ceea 

ce privește oferta, obținerea economiilor de 

(10) Lipsa dezvoltării armonizate la nivelul 

întregii Uniuni a infrastructurii pentru 

combustibili alternativi împiedică, în ceea 

ce privește oferta, obținerea economiilor de 
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scară și, în ceea ce privește cererea, 

atingerea mobilității la nivelul UE. Trebuie 

construite noi rețele de infrastructură, în 

special pentru energie electrică, hidrogen și 

gaz natural (GNL și GNC). 

scară și, în ceea ce privește cererea, 

atingerea mobilității la nivelul UE. Trebuie 

construite noi rețele de infrastructură, în 

special pentru energie electrică, hidrogen și 

gaz natural (GNL și GNC). Reamintește 

importanța dezvoltării tehnologice, a 

demonstrării și a infrastructurii, în 

special în domeniul hidrogenului. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Normele referitoare la 

echipamentele pentru punctele de 

reîncărcare de bază 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. 

 În întregul text „lentă” se înlocuiește cu 

„de bază”. 

Amendamentul  6 

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 

(11) Energia electrică provenită din surse 

durabile de energie este deosebit de 

atractivă pentru aglomerările urbane în 

care introducerea vehiculelor electrice, în 

special a celor utilizate pentru transportul 

colectiv, precum și a bicicletelor, 

scuterelor și motocicletelor electrice, poate 

contribui la îmbunătățirea calității aerului 

și la reducerea zgomotului Statele membre 
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suficientă, având un număr cel puțin 

dublu față de numărul de vehicule, și că 

10 % dintre aceste puncte sunt accesibile 

publicului, o atenție deosebită acordându-

se aglomerărilor urbane. Proprietarii privați 

de vehicule electrice sunt dependenți în 

mare măsură de accesul la puncte de 

reîncărcare în spațiile colective de parcare, 

cum ar fi parcările blocurilor de 

apartamente, ale clădirilor de birouri și ale 

zonelor economice. Autoritățile publice 

trebuie să instituie dispoziții de 

reglementare în sprijinul cetățenilor, 

asigurând furnizarea de către dezvoltatorii 

imobiliari și directorii de proiect a unei 

infrastructuri adecvate, cu suficiente puncte 

de reîncărcare pentru vehiculele electrice. 

ar trebui să se străduiască să garanteze că 

punctele de reîncărcare instalate pentru 

vehiculele electrice oferă o acoperire 

suficientă (un număr suficient dintre 

acestea ar trebui să fie accesibile 

publicului), având în vedere aspectele 

geografice și socioeconomice și acordând 

o atenție deosebită aglomerărilor urbane. 

Proprietarii privați de vehicule electrice 

sunt dependenți în mare măsură de accesul 

la puncte de reîncărcare în spațiile 

colective de parcare, cum ar fi parcările 

blocurilor de apartamente, ale clădirilor de 

birouri și ale zonelor economice. 

Autoritățile publice ar trebui să instituie 

dispoziții de reglementare în sprijinul 

cetățenilor, asigurând furnizarea de către 

dezvoltatorii imobiliari și directorii de 

proiect a unei infrastructuri adecvate, cu 

suficiente puncte de reîncărcare pentru 

vehiculele electrice. 

Amendamentul  7 

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. 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Statele membre trebuie să se asigure 

că infrastructura de alimentare cu hidrogen 

a autovehiculelor accesibilă publicului este 

construită astfel încât distanțele dintre 

punctele de realimentare să ofere o 

(18) Statele membre care optează pentru 

utilizarea hidrogenului în transporturi ar 

trebui să se străduiască să garanteze că 

infrastructura de alimentare cu hidrogen a 

autovehiculelor accesibilă publicului este 
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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. 

construită pe măsură ce tehnologia se 

dezvoltă, astfel încât distanțele dintre 

punctele de realimentare să ofere o 

acoperire care permite circulația 

vehiculelor cu hidrogen pe teritoriul 

național, iar un anumit număr de puncte de 

realimentare să fie situate în aglomerările 

urbane. Acest lucru ar facilita circulația 

vehiculelor cu hidrogen în întreaga Uniune. 

Amendamentul  9 

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 infrastructura 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. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Statele membre trebuie să se asigure 

că infrastructura de alimentare cu gaz 

natural comprimat (GNC) a 

autovehiculelor accesibilă publicului este 

construită astfel încât distanțele dintre 

punctele de realimentare să ofere o 

acoperire care permite circulația 

vehiculelor cu GNC în întreaga Uniune, 

iar un anumit număr de puncte de 

realimentare să fie situate în aglomerările 

(20) Statele membre care fac această 

alegere ar trebui să se străduiască să 

garanteze că infrastructura de alimentare 

cu gaz natural comprimat (GNC) a 

autovehiculelor accesibilă publicului este 

construită astfel încât distanțele dintre 

punctele de realimentare să ofere o 

acoperire care permite circulația 

vehiculelor cu GNC în cadrul Uniunii, iar 

un anumit număr de puncte de realimentare 
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urbane. să fie situate în aglomerările urbane. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Având în vedere diversitatea din ce în 

ce mai mare a tipurilor de combustibili 

pentru autovehicule asociată cu creșterea 

continuă a mobilității rutiere a cetățenilor 

în întreaga Uniune, este necesar să se 

furnizeze consumatorilor informații clare și 

ușor de înțeles privind compatibilitatea 

vehiculelor lor cu diferiții combustibili 

oferiți pe piața combustibililor pentru 

transport a Uniunii, fără a aduce atingere 

Directivei 2009/30/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 de modificare a Directivei 98/70/CE 

în ceea ce privește specificațiile pentru 

benzine și motorine, de introducere a unui 

mecanism de monitorizare și reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră și de 

modificare a Directivei 1999/32/CE a 

Consiliului în ceea ce privește specificațiile 

pentru carburanții folosiți de navele de 

navigație interioară și de abrogare a 

Directivei 93/12/CEE. 

(24) Având în vedere diversitatea din ce în 

ce mai mare a tipurilor de combustibili 

pentru autovehicule asociată cu creșterea 

continuă a mobilității rutiere a cetățenilor 

în întreaga Uniune, este necesar să se 

furnizeze consumatorilor informații clare și 

ușor de înțeles privind compatibilitatea 

vehiculelor lor cu diferiții combustibili 

oferiți pe piața combustibililor pentru 

transport a Uniunii, fără a aduce atingere 

Directivei 2009/30/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 de modificare a Directivei 98/70/CE 

în ceea ce privește specificațiile pentru 

benzine și motorine, de introducere a unui 

mecanism de monitorizare și reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră și de 

modificare a Directivei 1999/32/CE a 

Consiliului în ceea ce privește specificațiile 

pentru carburanții folosiți de navele de 

navigație interioară și de abrogare a 

Directivei 93/12/CEE. Ar trebui avută în 

vedere, în special, armonizarea la nivelul 

întregii Uniuni a culorilor utilizate pentru 

furtunurile și ajutajele pentru distribuirea 

combustibilului în benzinării. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Pentru a asigura adaptarea (25) Pentru a asigura adaptarea 
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dispozițiilor prezentei directive la 

evoluțiile pieței și la progresul tehnic, 

trebuie delegată Comisiei competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 

290 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene în ceea ce privește 
portofoliul de combustibili alternativi, 

caracteristicile infrastructurii și acoperirea 

adecvată, precum și standardele pentru 

combustibili. Este deosebit de important 

ca, în cursul activităților sale pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți. 

dispozițiilor prezentei directive la 

evoluțiile pieței și la progresul tehnic, 

Comisia ar trebui să prezinte până la 31 

decembrie 2018 o revizuire a prezentei 

directive, care să ia în considerare în 

special portofoliul de combustibili 

alternativi, caracteristicile infrastructurii și 

acoperirea adecvată, precum și standardele 

pentru combustibili. Este deosebit de 

important, în acest sens, ca Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 1 

 

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. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – liniuța 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

DME (dimetil eterul) este un combustibil care a fost deja introdus pe piață și ar trebui 

menționat în mod special. 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „punct de reîncărcare” înseamnă un 

punct de reîncărcare lentă ori un punct de 

reîncărcare rapidă sau o instalație pentru 

schimbarea fizică a bateriei unui vehicul 

electric. 

2. „punct de reîncărcare” înseamnă un loc 

de parcare rezervat, echipat pentru 

reîncărcarea unui singur vehicul o dată 

(adică reîncărcare de bază și/sau 

reîncărcare rapidă și/sau reîncărcare fără 

fir). 

 În întregul text „lentă” se înlocuiește cu 

„de bază”. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. „punct de reîncărcare lentă” înseamnă 

un punct de reîncărcare care permite 

alimentarea directă cu energie electrică a 

unui vehicul electric, la o putere mai mică 

sau egală cu 22 kW. 

3. „punct de reîncărcare de bază” înseamnă 

un punct de reîncărcare care permite 

alimentarea directă cu energie electrică a 

unui vehicul electric, la o putere mai mică 

sau egală cu 3,7 kW. 

  

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. „punct de reîncărcare rapidă” înseamnă 

un punct de reîncărcare care permite 

alimentarea directă cu energie electrică a 

4. „punct de reîncărcare rapidă” înseamnă 

un punct de reîncărcare care permite 

alimentarea directă cu energie electrică a 
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unui vehicul electric, la o putere mai mare 

de 22 kW. 

unui vehicul electric, la o putere mai mare 

de 3,7 kW. 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „punct de reîncărcare sau de 

realimentare accesibil publicului” 

înseamnă un punct de reîncărcare sau de 

realimentare care oferă utilizatorilor acces 

nediscriminatoriu. 

5. „punct de reîncărcare sau de 

realimentare accesibil publicului” 

înseamnă un punct de reîncărcare sau de 

realimentare care oferă utilizatorilor acces 

nediscriminatoriu și interoperabil la 

nivelul UE, cu un sistem de plată care este 

utilizat la scară largă în întreaga Uniune, 

în mod nediscriminatoriu. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 – măsuri de sprijinire a cererii; 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– evaluarea necesarului de puncte de 

realimentare cu GNL în porturile din afara 

rețelei centrale TEN-T care sunt 

importante pentru navele neangajate în 

operațiuni de transport, în special pentru 

navele de pescuit; 

– evaluarea necesarului de puncte de 

realimentare cu GNL în porturile din afara 

rețelei centrale TEN-T; 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 10 a (nouă)  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - evaluarea impactului instalării 

infrastructurii pentru combustibili 

alternativi asupra veniturilor fiscale și a 

consumatorilor; 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 10 b (nouă)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - o analiză aprofundată a raportului cost-

beneficii.  

 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate, în conformitate cu articolul 

8, pentru a modifica lista elementelor 

prevăzute la alineatul (1) și informațiile 

stabilite în anexa I. 

eliminat 

 

Amendamentul  24 

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 

(1) O dată la doi ani, statele membre se 

străduiesc să stabilească în cadrele lor de 

politică naționale un număr minim de 

puncte de reîncărcare pentru vehicule 

electrice, calculat în conformitate cu flota 

existentă a vehiculelor acționate electric și 
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din anexa II. cu creșterea preconizată pentru următorii 

ani, cu scopul de a atinge numărul indicat 

în tabelul din anexa II. Anexa II se 

utilizează ca model pentru stabilirea 

numărului de puncte de reîncărcare pe 

care statele membre doresc să le instaleze 

până la 31 decembrie 2020. Comisia 

monitorizează înmatriculările anuale ale 

vehiculelor electrice din UE și revizuiește 

până la 1 ianuarie 2017 numărul 

punctelor de reîncărcare necesare. 

 (Terminologia aleasă pentru acest articol o 

determină pe cea care trebuie folosită în 

alte articole similare din directivă.) 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cel puțin 10 % dintre punctele de 

reîncărcare trebuie să fie accesibile 

publicului. 

eliminat 

 

Amendamentul  26 

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 cel târziu la 31 decembrie 2017, 

punctele de reîncărcare de bază pentru 

vehiculele electrice sunt conforme 

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 sunt conforme cu 

specificațiile tehnice stabilite în anexa III 

punctul 1.2. 

Statele membre se asigură că echipamentul 

pentru punctele de reîncărcare lentă și 

Statele membre se străduiesc să garanteze 

că echipamentul pentru punctele de 
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punctele de reîncărcare rapidă, stabilit în 

anexa III punctele 1.1 și 1.2, este disponibil 

în mod echitabil, rezonabil și 

nediscriminatoriu. 

reîncărcare de bază și punctele de 

reîncărcare rapidă, stabilit în anexa III 

punctele 1.1 și 1.2, este disponibil în mod 

echitabil, rezonabil și nediscriminatoriu și 

oferă flexibilitatea necesară pentru a 

asigura respectarea cerințelor specifice în 

materie de securitate stabilite la nivel 

național. 

 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1. Pentru a facilita utilizarea diferitelor 

puncte de reîncărcare, acestea ar trebui să 

fie echipate cu o priză combinată CA/CC. 

Justificare 

Un sistem de reîncărcare combinat pentru vehiculele electrice permite deopotrivă 

reîncărcarea standard și reîncărcarea rapidă prin intermediul unei prize a vehiculului și 

permite simplificarea procesului de reîncărcare. 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Până cel târziu la 31 decembrie 2017, 

punctele de reîncărcare fără fir pentru 

vehiculele electrice respectă specificațiile 

tehnice prevăzute în anexa III punctul 

1.3. 

Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea unor tehnologii de 

reîncărcare noi, precum reîncărcarea fără fir. 
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Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Toate punctele de reîncărcare pentru 

vehicule electrice accesibile publicului 

trebuie să fie echipate cu sistemele de 

contorizare inteligente definite la articolul 

2 punctul 28 din Directiva 2012/27/UE și 

care respectă cerințele prevăzute la 

articolul 9 alineatul (2) din directiva 

respectivă. 

(6) Pentru reîncărcarea la punctele de 

reîncărcare pentru vehicule electrice 

accesibile publicului, se instalează sisteme 

de contorizare inteligente și transparente, 

fie individuale, fie colective, astfel cum 

sunt definite la articolul 2 punctul 28 din 

Directiva 2012/27/UE și care respectă 

cerințele prevăzute la articolul 9 alineatul 

(2) din directiva respectivă. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Litera (h) de la punctul 1 și ultimul 

paragraf de la punctul 2 din anexa I la 

Directiva 2009/72/CE se aplică datelor 

privind consumul și sistemului de 

contorizare de la punctul de reîncărcare 

pentru vehicule electrice. 

(7) Punctul 1 litera (h) și punctul 2 

ultimul paragraf din anexa I la Directiva 

2009/72/CE se aplică datelor privind 

consumul și sistemului de contorizare de la 

punctul de reîncărcare pentru vehicule 

electrice la domiciliul consumatorului 

privat. 

Justificare 

Punctele de reîncărcare publice nu necesită dispoziții detaliate privind facturarea în cazul în 

care acestea sunt oferite consumatorilor ca parte a unui serviciu. 

 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Statele membre nu interzic utilizatorilor 

de vehicule electrice să cumpere energie 

(8) Statele membre nu interzic utilizatorilor 

de vehicule electrice să cumpere energie 
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electrică de la orice furnizor, indiferent de 

statul membru în care este înregistrat 

acesta. Statele membre asigură 

consumatorilor dreptul de a încheia 

contracte cu mai mulți furnizori de energie 

electrică în același timp, astfel încât 

furnizarea de energie electrică pentru 

fiecare vehicul electric să poată fi 

contractată separat. 

electrică de la orice furnizor, indiferent de 

statul membru în care este înregistrat 

acesta. Statele membre asigură 

consumatorilor dreptul de a încheia 

contracte cu mai mulți furnizori de energie 

electrică în același timp, astfel încât 

furnizarea de energie electrică pentru 

fiecare vehicul electric să poată fi 

contractată separat. Statele membre se 

asigură că dispozițiile de mai sus nu 

generează taxe de conectare separate sau 

o conexiune fizică separată la energie 

electrică. 

Justificare 

Pentru a debloca piețele de vehicule electrice și a sprijini furnizorii de servicii independente, 

este important să se asigure că nu există bariere de reglementare care împiedică 

aprovizionarea separată cu energie electrică a vehiculelor electrice. 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Statele membre se asigură că prețurile 

practicate la punctele de reîncărcare 

accesibile publicului sunt rezonabile și nu 

includ penalități sau taxe prohibitive 

pentru reîncărcarea unui vehicul electric 

de către un utilizator care nu are relații 

contractuale cu operatorul punctului de 

reîncărcare. 

(10) Statele membre se asigură că prețurile 

practicate la punctele de reîncărcare 

accesibile publicului sunt transparente și 

rezonabile. Reducerile de preț pentru 

utilizatorii de vehicule electrice care au 

relații contractuale cu operatorul punctului 

de reîncărcare trebuie indicate în mod 

clar. 

Justificare 

Pentru a facilita cât mai mult utilizarea punctelor de reîncărcare de către utilizatori, 

informațiile destinate acestora trebuie să fie clare și vizibile. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre pe teritoriul cărora 

există deja la data intrării în vigoare a 

prezentei directive puncte de realimentare 

cu hidrogen se asigură că este disponibil 

un număr suficient de puncte de 

realimentare accesibile publicului și că 

distanțele dintre aceste puncte nu 

depășesc 300 km, astfel încât, cel târziu 

până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 

hidrogen să poată circula pe întregul 

teritoriu național. 

(1) Statele membre care optează pentru 

instalarea de puncte de realimentare cu 

hidrogen în cadrul lor de politică național, 

astfel cum este prevăzut la articolul 3, se 

străduiesc să garanteze că este disponibil 

un număr suficient de puncte de 

realimentare accesibile publicului, în 

special în zonele urbane, astfel încât, cel 

târziu până la 31 decembrie 2020, un 

număr suficient de vehiculele cu hidrogen 

să poată circula, cu condiția ca 

exploatarea acestor puncte de reîncărcare 

să fie rentabilă din punct de vedere 

economic.  

 

 

Amendamentul  34 

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. 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 

toate punctele de realimentare cu GNL 

pentru transportul maritim și cel pe căile 

navigabile interioare trebuie să fie 

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2015, 

toate punctele de realimentare cu GNL 

pentru transportul maritim și cel pe căile 

navigabile interioare, precum și facilitățile 
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conforme cu specificațiile tehnice stabilite 

în anexa III punctul 3.1. 
asociate necesare (precum rezervoare de 

depozitare, pontoane etc.), sunt conforme 

cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 

III punctul 3.1. 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Statele membre se asigură că este 

disponibil un număr suficient de puncte de 

realimentare accesibile publicului și că 

distanțele dintre aceste puncte sunt de 

maximum 150 km, astfel încât, cel târziu 

până la 31 decembrie 2020, vehiculele cu 

GNC să poată circula în întreaga Uniune. 

(6) Statele membre se străduiesc să 

garanteze că un număr minim de puncte de 

reîncărcare pentru vehiculele electrice 

sunt instalate cel târziu până la 31 

decembrie 2020, cu condiția ca 

exploatarea acestor puncte de reîncărcare 

să fie rentabilă din punct de vedere 

economic. 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6 a 

 Furnizarea de GNL pentru transporturi 

 Statele membre se străduiesc să garanteze 

că este disponibil un număr suficient de 

puncte de realimentare accesibile 

publicului și că distanțele dintre aceste 

puncte nu depășesc 150 km, astfel încât, 

cel târziu până la 31 decembrie 2020, 

vehiculele cu GPL să poată circula pe 

întreg teritoriul național. În statele în care 

se utilizează deja GNL, ar trebui să se 

urmărească furnizarea completă la 

punctele de realimentare de pe autostrăzi. 
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Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 - partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fără a aduce atingere Directivei 

2009/30/CE, statele membre se asigură că 

informații relevante, clare și simple privind 

compatibilitatea dintre toți combustibilii de 

pe piață și vehicule sunt disponibile: 

(1) Fără a aduce atingere Directivei 

2009/30/CE, statele membre se asigură că 

informații relevante, clare și simple privind 

specificațiile și compatibilitatea dintre toți 

combustibilii de pe piață și vehicule sunt 

disponibile: 

Justificare 

O înțelegere clară a tuturor informațiilor legate de combustibilii alternativi este esențială 

pentru a ajuta consumatorul să își formeze o opinie și va încuraja totodată acceptarea 

vehiculelor electrice. 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) pe vehicule. Această cerință se aplică 

tuturor vehiculelor noi vândute pe teritoriul 

statelor membre începând cu [data 

transpunerii prezentei directive] și tuturor 

celorlalte vehicule înmatriculate pe 

teritoriul statelor membre, de la data 

primului control tehnic care urmează după 

[data transpunerii prezentei directive]. 

(c) pe vehicule. Această cerință se aplică 

tuturor vehiculelor noi vândute pe teritoriul 

statelor membre începând cu [data 

transpunerii prezentei directive] și tuturor 

celorlalte vehicule înmatriculate pe 

teritoriul statelor membre, de la data 

următorului control tehnic care urmează 

după [data transpunerii prezentei directive]. 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) După transpunerea prezentei 
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directive și fără a se aduce atingere 

legislației relevante a UE, Comisia 

prezintă o propunere prin care 

furnizorilor de combustibil li se solicită să 

armonizeze culorile utilizate pentru 

furtunurile și ajutajele pentru distribuirea 

de combustibil în benzinării de pe întreg 

teritoriul Uniunii.  

Justificare 

Adoptarea unor culori comune pentru distribuirea de combustibil pe întreg teritoriul UE va 

îmbunătăți gradul de informare al consumatorilor și înțelegerea de către aceștia a diferiților 

combustibili disponibili. 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Comisia poate adopta acte de punere 

în aplicare care definesc locul exact în 

care se afișează pe vehicul informațiile 

privind compatibilitatea, precum și 

reprezentarea lor grafică, pentru a 

asigura armonizarea acestor informații în 

întreaga Uniune. Dacă nu sunt disponibile 

norme EN care să includă standarde de 

etichetare a combustibililor sau dacă aceste 

norme nu sunt adecvate pentru atingerea 

obiectivelor directivei, Comisia poate 

adopta acte de punere în aplicare care 

determină parametrii de etichetare pentru 

combustibilii introduși pe piața Uniunii, 

care, conform evaluării Comisiei, ating în 

mai multe state membre un nivel de 1 % 

din volumul total al vânzărilor. 

(4) Dacă nu sunt disponibile norme EN 

care să includă standarde de etichetare a 

combustibililor sau dacă aceste norme nu 

sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor 

directivei, Comisia poate adopta acte de 

punere în aplicare care determină 

parametrii de etichetare pentru 

combustibilii introduși pe piața Uniunii, 

care, conform evaluării Comisiei, ating în 

mai multe state membre un nivel de 1 % 

din volumul total al vânzărilor. 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Delegarea de competențe menționată la 

articolele 3, 4, 5 și 6 se conferă Comisiei 

pe o perioadă de timp nedeterminată. 

(2) Delegarea de competențe menționată la 

articolele 4, 5 și 6 se conferă Comisiei pe o 

perioadă de timp nedeterminată. 

 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Delegarea de competențe menționată la 

articolele 3, 4, 5 și 6 poate fi revocată în 

orice moment de Parlamentul European sau 

de Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificată în 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua care urmează datei publicării 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau de la o dată ulterioară 

menționată în decizie. Decizia nu aduce 

atingere actelor delegate care sunt deja în 

vigoare. 

(3) Delegarea de competențe menționată la 

articolele 4, 5 și 6 poate fi revocată oricând 

de Parlamentul European sau de Consiliu. 

O decizie de revocare pune capăt delegării 

de competențe specificată în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere actelor delegate 

care sunt deja în vigoare. 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolelor 3, 4, 5 și 6 intră în vigoare 

numai dacă nici Parlamentul European și 

nici Consiliul nu formulează obiecții în 

termen de două luni de la data la care li s-a 

notificat actului respectiv sau dacă, înainte 

de expirarea acestui termen, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul 

informează Comisia că nu vor prezenta 

obiecții. Respectivul termen se prelungește 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolelor 4, 5 și 6 intră în vigoare numai 

dacă nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu formulează obiecții în termen 

de două luni de la data la care li s-a 

notificat actului respectiv sau dacă, înainte 

de expirarea acestui termen, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul 

informează Comisia că nu vor prezenta 

obiecții. Respectivul termen se prelungește 
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cu trei luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

cu trei luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

 

Amendamentul  45 

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; 

- informații privind progresul tehnic și 

comercial al combustibililor alternativi 

reglementați de prezenta directivă, precum 

și al oricăror alți combustibili alternativi. 

- informații privind progresul tehnic și 

comercial al combustibililor alternativi 

reglementați de prezenta directivă, precum 

și al oricăror alți combustibili alternativi. 

Comisia poate sugera orice măsuri 

adecvate. 

Comisia poate sugera orice măsuri 

adecvate. 

Raportul Comisiei evaluează cerințele și 

datele prevăzute în prezenta directivă 

pentru crearea infrastructurii și 

implementarea specificațiilor, ținând seama 

de evoluțiile din domeniul tehnic, 

economic și comercial ale combustibililor 

alternativi respectivi și este însoțit, dacă 

este cazul, de o propunere legislativă. 

Raportul Comisiei evaluează cerințele și 

datele prevăzute în prezenta directivă 

pentru crearea infrastructurii și 

implementarea specificațiilor, ținând seama 

de evoluțiile din domeniul tehnic, 

economic și comercial ale combustibililor 

alternativi respectivi și este însoțit, dacă 

este cazul, de o propunere legislativă. 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Anexa 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Cadrul de reglementare constă din măsuri 

de susținere a creării infrastructurii pentru 

Cadrul de reglementare constă din măsuri 

de susținere a creării infrastructurii pentru 
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combustibili alternativi, cum ar fi 

eliberarea autorizațiilor de construcție, 

eliberarea autorizațiilor pentru parcări, 

certificarea performanței de mediu a 

întreprinderilor, concesionarea stațiilor de 

alimentare cu combustibil. 

combustibili alternativi, cum ar fi 

eliberarea autorizațiilor de construcție, 

eliberarea autorizațiilor pentru parcări, 

certificarea performanței de mediu a 

întreprinderilor, concesionarea stațiilor de 

alimentare cu combustibil. Pentru a se 

asigura că cererea unui furnizor de 

combustibil alternativ propus este 

autorizată în termen de trei luni de la data 

cererii, cadrul de reglementare ar trebui 

să includă detaliile privind procedurile 

administrative și tehnice aplicabile, 

personalul, metodologia și legislația, 

pentru a evita întârzierile de natură 

birocratică și legislativă. 
 

 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Anexa 1 – punctul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste măsuri includ cel puțin următoarele 

elemente: 

Aceste măsuri se bazează pe următoarele 

elemente: 

 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 5 

 

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 

- valori naționale orientative care ar trebui 

avute în vedere pentru 2020 pentru 

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 

obiective naționale orientative privind 

introducerea combustibililor alternativi în 

diferitele moduri de transport și 
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aferentă, stabilite în fiecare an în vederea 

realizării obiectivelor naționale pentru 

2020. 

infrastructura aferentă, stabilite în fiecare 

an în vederea realizării obiectivelor 

naționale pentru 2020. 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Anexa 2 – tabel titlul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Numărul minim de puncte de reîncărcare 

pentru vehicule electrice per stat membru 

Numărul orientativ de puncte de 

reîncărcare pentru vehicule electrice per 

stat membru 

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Anexa 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.1. Puncte de reîncărcare electrică lentă 

pentru autovehicule 

1.1. Puncte de reîncărcare electrică de bază 

pentru autovehicule 

 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Anexa 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Punctele de reîncărcare lentă cu curent 

alternativ (AC) pentru vehicule electrice 

trebuie să fie echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu conectori de tip 2 

descriși în standardul EN62196-2:2012. 

Punctele de reîncărcare de bază cu curent 

alternativ (AC) pentru vehicule electrice 

sunt echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu prize de curent de tip 

2 descrise în standardul EN62196- 2:2012 

și actualizările respective. 

 

 



 

RR\1012484RO.doc 95/98 PE516.591v02-00 

 RO 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Punctele de reîncărcare de bază cu curent 

alternativ (AC) pentru vehicule electrice 

sunt echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu dispozitive primare 

pentru transferul de energie fără fir, 

astfel cum este descris în IEC/TS 61980-3, 

care urmează să fie adoptat până în 2014.  

 (Terminologia aleasă va fi utilizată în 

întreaga propunere legislativă.) 

Justificare 

Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și introducerea unor tehnologii de 

reîncărcare noi, precum reîncărcarea fără fir. 

 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Anexa 3 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.2. Puncte de reîncărcare electrică rapidă 

pentru autovehicule 

1.2. Puncte de reîncărcare electrică rapidă 

pentru autovehicule peste 22 kW 

 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Anexa 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

alternativ (AC) pentru vehicule electrice 

trebuie să fie echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu conectori de tip 2 

Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

alternativ (AC) pentru vehicule sunt 

echipate, din motive de interoperabilitate, 

cu cabluri atașate cu conector de tip 2 

descrise în standardul EN62196-2:2012 și 
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descriși în standardul EN62196-2:2012. actualizările respective. 

 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Anexa 3 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

continuu (DC) pentru vehicule electrice 

trebuie să fie echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu conectori de tip 

„Combo 2”, descriși în standardul EN 

relevant care urmează să fie adoptat până 

în 2014. 

Punctele de reîncărcare rapidă cu curent 

continuu (DC) pentru vehicule electrice 

sunt echipate, din motive de 

interoperabilitate, cu conectori 

multistandard care oferă atât conexiuni 

de tip „CHAdeMO”, cât și „Combo 2”, 

descriși în standardul EN relevant care 

urmează să fie adoptat până în 2014. 

Justificare 

Este important ca standardele viitoare să fie neutre din punct de vedere tehnologic și să fie 

compatibile cu evoluțiile pieței, adică să corespundă vehiculelor electrice produse și utilizate 

în UE. 

 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Anexa 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Punctele de realimentare cu GNL destinate 

navelor trebuie să fie conforme cu 

standardele EN relevante, care urmează să 

fie adoptate până în 2014. 

Punctele de realimentare cu GNL destinate 

navelor sunt conforme cu standardele EN 

relevante, care urmează să fie adoptate în 

conformitate cu standardele și 

regulamentele IMO și ISO relevante până 

în 2014. Statele membre trebuie să își 

coordoneze acțiunile pentru a sprijini în 

comun dezvoltarea standardelor IMO și 

ISO cât mai curând posibil. 
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