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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bifalder handlingsplanen om infrastruktur for alternative brændstoffer; minder om, at 

transport er en af Europas primære kilder til kulstofemissioner, og at transportsektoren 

er den eneste sektor, hvor emissionerne stadig stiger; understreger, at der er behov for 

yderligere samordning på lokalt, regionalt og EU-plan inden for alle politikområder, der 

er forbundet med infrastruktur for alternative brændstoffer i forhold til at sikre fortsat 

europæisk konkurrenceevne med hensyn til viden, teknologi og markedsandel; 

understreger målsætningen om at etablere et passende infrastrukturnetværk for 

alternative brændstoffer med henblik på en fuldstændig dekarbonisering af 

transportsektoren senest i 2050; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at foreslå 

en køreplan for de næste fem år, der skitserer de fælles politiske rammer og de fælles 

mål for alle medlemsstater; 

2. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre en hurtig udbredelse af og 

yderligere støtte til tilstrækkelig infrastruktur for alternative brændstoffer samt hurtige 

og ultrahurtige opladningsløsninger langs TEN-T-hovednettet og det samlede net, 

herunder i by- og landområder, gennem videreudvikling og gennemførelse af ambitiøse 

og sammenhængende nationale politikrammer; understreger, at tilgængeligheden af og 

adgangen til privat og offentlig infrastruktur for opladning og brændstofpåfyldning er 

afgørende for at øge forbrugernes accept af køretøjer, der anvender alternative 

brændstoffer; mener, at der bør gives prioritet til løsninger, som har størst mulighed for 

at reducere emissionerne i løbet af et køretøjs samlede livscyklus under hensyntagen til 

princippet om teknologisk neutralitet; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til de principper, der er fastlagt i 

TEN-T-hovednettet og det samlede net samt i den fælles transportpolitik, når de 

udarbejder deres nationale politikrammer; 

4. opfordrer indtrængende de medlemsstater, hvis nationale strategiske rammer 

overvejende er koncentreret om naturgas, til at genoverveje dette valg, der er i modstrid 

med det elektromobilitetsorienterede scenarie, som er på vej frem i Europa, og som i 

sidste ende ikke bidrager til at fremskynde nedbringelsen af emissionerne i 

transportsektoren på lang sigt; opfordrer disse medlemsstater til at omlægge deres 

nationale strategiske rammer, således at de er fokuseret på elektricitet fra vedvarende 

kilder, syntetisk methan fra elektricitet, biogas og biomethan; 

5. understreger betydningen af bæredygtig byplanlægning, af skiftet fra privat brug til delt 

og offentlig brug af transport og af investeringer i etableringen af infrastruktur for 

alternative brændstoffer inden for offentlige transporttjenester, navnlig udbredelsen af 

elbusser, der kun udgjorde 10 % af alle nye busser, der blev indkøbt i Europa i 2017; 

6. opfordrer til, at der gives forrang til hurtige og ultrahurtige opladningsløsninger på 

ringveje, parkeringspladser og hovedgader i tætbefolkede byområder; mener, at 

samarbejdet mellem og koordineringen af lokale myndigheder, eldistributionsselskaber 

og private investorer bør styrkes til dette formål; 
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7. støtter elektrificerede veje, der gør det muligt for elektriske køretøjer at lade op, mens 

de kører; opfordrer til en videre udvikling heraf som minimum langs veje i TEN-T-

hovednettet og det samlede net; mener, at elektrificerede veje kan være en løsning med 

hensyn til at reducere størrelsen af batterier og dermed også prisen på nye køretøjer; 

8. bemærker med bekymring, at ambitionsniveauet og graden af opfyldelse af de nationale 

politikrammer varierer stærkt fra medlemsstat til medlemsstat, og at den generelle 

udvikling af infrastruktur for alternative brændstoffer, herunder elektrisk 

opladningsinfrastruktur, halter bagud; beklager, at kun otte medlemsstater fuldt ud 

opfylder kravene i de nationale politikrammer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for 

alternative brændstoffer1, og at to medlemsstater ikke har forelagt deres nationale 

politikrammer i overensstemmelse med de frister, der er fastsat i direktivets artikel 3; 

understreger i denne forbindelse, at de nationale politikrammer er afgørende i forhold til 

at få private partnere til at finansiere opladningsinfrastruktur; opfordrer derfor 

Kommissionen til at overveje at indføre bindende nationale mål såvel som regelmæssig 

national rapportering for at sikre udarbejdelsen af en basisinfrastruktur for alternative 

brændstoffer langs TEN-T-nettet senest i 2025;  

9. understreger, at medlemsstaterne bør fastlægge konkrete, bindende og gennemførlige 

mål for distributionsnettet for alternative brændstoffer, som afspejler både den faktiske 

og den planlagte markedsindtrængning for køretøjer, der kører på sådanne brændstoffer; 

10. beklager, at brændstoffer af fossil oprindelse, som f.eks. naturgas og LPG, stadig 

betragtes som alternative brændstoffer i henhold til direktiv 2014/94/EU, hvilket 

underminerer Unionens målsætning om dekarbonisering af transportsektoren senest i 

midten af dette århundrede; 

11. opfordrer Kommissionen til at foretage en detaljeret analyse af de forskellige nationale 

politikrammer og tage hensyn til vellykkede nationale og regionale foranstaltninger i 

sine henstillinger til de øvrige medlemsstater; 

12. opfordrer Kommissionen til at foreslå bæredygtighedskriterier for brintbrændstoffer og 

syntetiske brændstoffer på grundlag af livscyklusemissioner, der tager højde for 

opstrømsemissioner fra elproduktion, som er nødvendige for alle produktionsprocesser, 

og deres indvirkning på vandefterspørgsel og arealanvendelse; 

13. tilskynder medlemsstaterne til at øge udbuddet af ladestandere til elektriske køretøjer, 

der er tilgængelige for offentligheden i by- og forstadsområder; 

14. mener, at udviklingen af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer bør prioriteres i 

områder, hvor luftkvaliteten er dårlig, og at oplysninger om foranstaltninger, der 

allerede er truffet eller planlagt for at fremme elektromobilitet, bør medtages i planerne 

for luftkvalitet; 

15. opfordrer til fortsatte investeringer i forskning og innovation med henblik på yderligere 

at kombinere vedvarende energikilder og bæredygtige transportformer med henblik på 

                                                 
1 EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1. 
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at opnå en CO2-neutral mobilitet senest i midten af dette århundrede; 

16. bemærker, at elbilejere oftest oplader deres køretøjer hjemme eller på arbejdspladsen; 

understreger behovet for en omfattende og interoperabel privat og delt offentlig 

opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og elcykler hjemme og på 

arbejdspladsen såvel som på grundlag af en forpligtelse til at stille en sådan 

opladningsinfrastruktur til rådighed ved tankstationer beliggende på langdistanceruter; 

tager hensyn til behovet for såvel offentlige som private investeringer med henblik på at 

opnå optimal dækning; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at etablere 

tilstrækkelig opladningsinfrastruktur i både nye og eksisterende bygninger; bemærker, 

at øget formidling af oplysninger og inddragelsen af den private sektor er afgørende for 

at nå de fastlagte mål; 

17. bemærker med bekymring, at der i 2017 kun var 19 batteridrevne elkøretøjer og 25 

opladelige hybridbiler til salg på markedet i Europa, mens europæiske forbrugere kunne 

vælge mellem over 417 køretøjsmodeller med benzin- og dieselforbrændingsmotorer1; 

18. understreger, at anvendelsen af alternative brændstoffer ikke kan øges uden et passende 

distributionsnet; understreger behovet for distributionsforpligtelser med henblik på at 

mindske usikkerheden omkring omfanget af infrastruktur; 

19. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en forordning om roaming i forhold til 

offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative brændstoffer, i hvert fald i TEN-T-

nettet; 

20. bemærker, at de nationale planer, der er fremsendt til Kommissionen som led i 

gennemførelsen af direktiv 2014/94/EU, viser, at der – baseret på Kommissionens 

henstilling om én ladestander for hver ti elkøretøjer – er tilstrækkelig mange 

ladestandere i Unionen i forhold til antallet af elektriske køretøjer på vejene; 

21. bemærker ligeledes, at de nationale planer for etablering af offentlige 

opladningsinfrastrukturer senest i 2020 i hele EU også forventes at holde trit med den 

forventede stigning i antallet af køretøjer, og at der desuden vil være tilstrækkelig 

mange hurtigladestandere langs de vigtigste motorveje med mindst én hurtiglader for 

hver 40 km; 

22. understreger, at der fra 2020 og fremefter vil være behov for betydeligt flere 

investeringer, der går videre end de eksisterende planer, for at modsvare antallet af 

elbiler, der forventes på vejene, og at EU's finansiering vil være vigtig, især på mindre 

udviklede markeder; 

23. understreger, at der er behov for at lægge større vægt på intelligente 

opladningsløsninger; bemærker, at dette kan opnås ved at sikre, at kravene til private og 

delte offentlige opladningsinfrastrukturer går videre end de minimumskrav, der er 

fastsat i omarbejdningen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. 

maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne2; understreger, at en utilstrækkelig 

opladningsinfrastruktur er en af de største hindringer i forhold til at opnå en bæredygtig 

                                                 
1  "Availability and Affordability of ZEVs Interim Report", Element Energy, oktober 2017 
2  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13. 
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transportsektor i EU; 

24. understreger, at det er nødvendigt at finde integrerede løsninger for beboelses- og 

erhvervsejendomme og kombinere opladningsfaciliteter med andre eksisterende 

infrastrukturer, f.eks. gadelamper, eftersom det ikke er muligt for alle brugere at oplade 

elektriske køretøjer derhjemme; 

25. bemærker, at væksten i markedet for elektriske køretøjer vil øge efterspørgslen efter 

elektricitet på nettet, men at Det Europæiske Miljøagentur (EEA) anslår, at en 

køretøjsflåde, hvoraf 80 % er elektrificeret, i gennemsnit kun vil medføre en stigning på 

10 % i efterspørgslen efter elektricitet i EU i 2050; 

26. bemærker, at opladningsinfrastruktur i byområder bør gøres tilgængelig for alle 

køretøjstyper, herunder fælles køretøjer, elektriske varevogne, elcykler og tohjulede 

motorkøretøjer; 

27. fremhæver de forbedringer, der vil opstå ved at anvende strømforsyning fra land for så 

vidt angår reducerede CO2-emissioner, mindre støjforurening, forbedret luftkvalitet og 

andre miljømæssige fordele; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe 

politikbaserede incitamenter til udvikling af strømforsyning fra land ved både indlands- 

og søhavne med henblik på at reducere emissioner fra transportmidler, som anvender 

fossile brændstoffer; tilskynder i denne forbindelse medlemsstaterne til at udvikle 

integrerede planer for en hurtig ibrugtagning af fuldelektriske færger; bemærker, at der 

vil være behov for supplerende nationale bestemmelser for at sikre, at fortøjede skibe er 

forpligtet til at anvende enhver ren strøm, der er til rådighed på land; opfordrer 

endvidere til, at der ydes øget økonomisk støtte til udvikling af strømforsyning fra land 

ved både indlands- og søhavne, eftersom høje omkostninger hæmmer den økonomiske 

gennemførlighed heraf; fremhæver de muligheder, der er forbundet med Connecting 

Europe-faciliteten med hensyn til at støtte yderligere udvikling på dette område; 

28. beklager de alt for langsomme fremskridt i forbindelse med etableringen af infrastruktur 

for alternative brændstoffer og tilgængeligheden af køretøjer, som anvender alternative 

brændstoffer, og opfordrer fabrikanterne til at intensivere indsatsen i den henseende; 

29. opfordrer medlemsstaterne til at gennemgå deres energibeskatningsramme for at lette og 

tilskynde til udbredelse af alternative brændstoffer og fjerne tyngende beskatning af 

elektricitet, der anvendes til at producere alternative brændstoffer, herunder el til gas, 

som lagring til intermitterende vedvarende energikilder; 

30. tilskynder til at stille miljøvenlig energiforsyning til rådighed i lufthavne (til brug i 

stationære fly og til mobilt udstyr i lufthavne) med henblik på at nedbringe 

petroleumsforbruget, forbedre luftkvaliteten, nedbringe virkningerne af klimaændringer 

og reducere støjniveauet; 

31. bemærker, at et krydstogtskib med et ekstra lad på 4,6 MW sandsynligvis vil bruge over 

700 liter brændstof pr. time, hvilket er mere, end hvad 688 lastbiler anvender, når deres 

motorer er tændt; 

32. tilskynder europæiske bilfabrikanter til at investere mere i udviklingen af køretøjer med 

ultralave emissioner som en af måderne til at fremskynde deres udbredelse på EU-
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markedet; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og bilindustrien til yderligere at 

udvikle udbuddet af lette og tunge køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, 

f.eks. ved at støtte ambitiøse mål for en gennemsnitlig nedbringelse af emissioner, der 

skal nås senest i 2025 eller 2030 for flåden af nye personbiler, nye lette 

erhvervskøretøjer og nye tunge køretøjer i hele EU; 

33. opfordrer medlovgiverne til at fastlægge tidslinjen, den rette incitamentsordning og 

ambitionsniveauet for andelen af lav- og nul-emissionskøretøjer i den samlede EU-flåde 

med det formål at opnå en fuldstændig dekarbonisering af transportsektoren senest i 

2050; mener, at dette er nødvendigt for at skabe investeringssikkerhed for markedet for 

køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, og for at fremskynde etableringen af 

tilstrækkelig infrastruktur; anerkender, at de udfordringer, der er forbundet med 

overgangen til bæredygtig transport, skabes over hele forsyningskæden; 

34. tilskynder medlemsstaterne til at øge udbredelsen af opladningsinfrastruktur til 

offentlige transportmidler såvel som til at stimulere efterspørgslen efter busser, der 

anvender alternative brændstoffer, og andre elektriske offentlige transportmidler, hvor 

der gives forrang til de mest emissionsneutrale systemer set ud fra et køretøjs samlede 

livscyklus; 

35. tilskynder de lokale og regionale myndigheder, der deltager i den globale 

borgmesterpagt for klima og energi, til at bestræbe sig på at indarbejde konkrete 

foranstaltninger i deres handlingsplaner for bæredygtig energi, navnlig med hensyn til 

etablering eller færdiggørelse af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer; 

36. tilskynder de lokale og regionale offentlige myndigheder til i højere grad at gøre brug af 

de eksisterende samfinansieringsmuligheder for bæredygtig mobilitet i byerne under 

Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) med 

henblik på at færdiggøre infrastrukturen til opladning og brændstofpåfyldning af 

nulemissions- og lavemissionskøretøjer; 
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