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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevaa 

toimintasuunnitelmaa; muistuttaa, että liikenne on Euroopan suurimpia 

hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia ja ainoa ala, jolla päästöt kasvavat edelleen; korostaa, 

että lisäkoordinointia on jatkettava paikallisella, alueellisella ja EU:n tasolla kaikilla 

vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvillä toimialoilla, jotta voidaan varmistaa Euroopan 

kilpailukyky jatkossakin tietämyksen, teknologian ja markkinaosuuden osalta; korostaa, 

että tavoitteena on ottaa käyttöön riittävä infrastruktuuriverkosto vaihtoehtoisille 

polttoaineille, jotta hiilestä voidaan irtautua liikenteen alalla kokonaan vuoteen 2050 

mennessä; kehottaa komissiota ehdottamaan seuraavaksi viisivuotiskaudeksi 

etenemissuunnitelmaa, jossa hahmotellaan yhteinen poliittinen kehys ja kaikille 

jäsenvaltioille yhteiset tavoitteet; 

2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

nopean käyttöönoton ja osoittamaan lisärahoitusta riittävälle infrastruktuurille sekä 

nopeille ja ultranopeille latausratkaisuille Euroopan laajuisen liikenneverkon 

ydinverkossa ja kattavissa verkoissa, myös kaupunki- ja maaseutualueilla, kehittämällä 

edelleen kunnianhimoisia ja johdonmukaisia kansallisia toimintakehyksiä ja panemalla 

niitä täytäntöön; korostaa, että yksityisten ja julkisten lataus- ja 

tankkausinfrastruktuurien saatavuus ja käytettävyys ovat tärkeitä tekijöitä pyrittäessä 

saamaan kuluttajat kiinnostumaan vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista; 

katsoo, että etusijalle olisi asetettava ratkaisut, joilla on suurin mahdollisuus vähentää 

päästöjä ajoneuvon koko käyttöiän aikana, ottaen huomioon teknologianeutraaliuden 

periaate; 

3. kehottaa jäsenvaltioita kansallisia toimintakehyksiä laatiessaan ottamaan 

asianmukaisesti huomioon Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkossa ja 

kattavassa verkossa sekä yhteisessä eurooppalaisessa liikennepolitiikassa noudatetut 

periaatteet; 

4. kehottaa jäsenvaltioita, joiden kansallisissa toimintakehyksissä keskitytään oleellisesti 

maakaasuun, pohtimaan uudelleen tätä vaihtoehtoa, joka on vastoin suuntausta siirtyä 

Euroopassa yleistyvään sähköiseen liikenteeseen ja joka viime kädessä ei auta 

vauhdittamaan liikennealan päästöjen vähentämistä pitkällä aikavälillä; kehottaa näitä 

jäsenvaltioita suuntaamaan kansalliset toimintakehyksensä uusiutuvista lähteistä 

tuotettavaan energiaan, sähköstä saatavaan synteettiseen metaaniin, biokaasuun ja 

biometaaniin; 

5. painottaa kestävän kaupunkisuunnittelun, liikennevälineiden yksityisestä käytöstä 

jaettuun ja julkiseen käyttöön siirtymisen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuurin käyttöönottoon julkisessa liikenteessä tehtävien investointien 

merkitystä ja erityisesti sähkökäyttöisten linja-autojen käyttöönottoa, koska niiden 

osuus oli vain kymmenen prosenttia Euroopassa vuonna 2017 hankituista uusista linja-

autoista; 
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6. kehottaa asettamaan etusijalle nopeat ja ultranopeat latausratkaisut tiiviisti asutettujen 

kaupunkialueiden kehäteillä, pysäköintialueilla ja pääkaduilla; katsoo, että tämän vuoksi 

on vahvistettava paikallisviranomaisten, sähkönjakeluyhtiöiden ja yksityisten sijoittajien 

yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia; 

7. kannattaa sähköistettyjä teitä, joilla sähköajoneuvot latautuvat ajaessaan; kehottaa 

laajentamaan niiden kehittämistä ainakin Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkon 

ja kattavan verkon teillä; katsoo, että sähköistetyt tiet voisivat olla ratkaisu akkujen 

koon pienentämiseen ja näin myös uusien ajoneuvojen hinnan alentamiseen; 

8. panee huolestuneena merkille, että tavoitetaso ja kansallisten toimintakehysten 

toteutumisaste vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä ja että vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin, myös sähkönlatausinfrastruktuurin, yleinen 

kehittäminen on riittämätöntä; pitää valitettavana, että vain kahdeksan jäsenvaltiota 

täyttää täysin vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta 

22. lokakuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2014/94/EU1 säädettyjen kansallisten toimintakehysten vaatimukset ja että kaksi 

jäsenvaltiota ei ole toimittanut kansallista toimintakehystään direktiivin 3 artiklassa 

vahvistettujen määräaikojen mukaisesti; korostaa, että nämä toimintakehykset ovat 

välttämättömiä yksityisten kumppanien houkuttelemiseksi latausinfrastruktuurin 

rahoittamiseen; kehottaa tämän vuoksi komissiota harkitsemaan sitovien kansallisten 

tavoitteiden ja säännöllisen kansallisen raportoinnin käyttöönottoa sen varmistamiseksi, 

että vaihtoehtoisten polttoaineiden runkoverkkoinfrastruktuuri kehitetään vuoteen 2025 

mennessä Euroopan laajuisessa liikenneverkossa; 

9. korostaa, että jäsenvaltioille on asetettava vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon 

osalta konkreettiset, sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset tavoitteet, jotka heijastavat 

vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen todellista ja suunniteltua 

yleistymistä markkinoilla; 

10. pitää valitettavana, että fossiilisia polttoaineita – kuten maakaasua ja nestekaasua – 

pidetään edelleen direktiivissä 2014/94/EU vaihtoehtoisina polttoaineina, mikä 

vaarantaa unionin liikennealan hiilestä irtautumista koskevan tavoitteen; 

11. kehottaa komissiota analysoimaan yksityiskohtaisesti eri kansallisia toimintakehyksiä ja 

sisällyttämään menestyksekkäät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet suosituksiinsa 

muille jäsenvaltioille; 

12. kehottaa komissiota esittämään vedyn ja synteettisten polttoaineiden osalta kestävyyttä 

koskevat kriteerit, jotka perustuvat elinkaaren aikaisiin päästöihin, joissa otetaan 

huomioon kaikkien tuotantoprosessien edellyttämät sähköntuotannon alkupään päästöt 

ja niiden vaikutus veden kysyntään ja maankäyttöön; 

13. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan sähköajoneuvojen julkisten latauspisteiden 

tarjoamista kaupunki- ja esikaupunkialueilla; 

14. katsoo, että sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin kehittämistä olisi edistettävä 

ensisijaisesti alueilla, joilla ilmanlaatu on heikko, ja että tiedot käyttöönotetuista tai 

                                                 
1 EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1. 
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suunnitelluista toimista sähköisen liikenteen edistämiseksi olisi ilmoitettava ilmanlaatua 

koskevien suunnitelmien yhteydessä; 

15. kehottaa investoimaan jatkuvasti tutkimukseen ja innovointiin uusiutuvien 

energialähteiden ja kestävien liikennemuotojen yhdistämiseksi tavoitteena saavuttaa 

päästötön liikkuvuus vuosisadan puoliväliin mennessä; 

16. toteaa, että sähköajoneuvojen omistajat lataavat useimmiten ajoneuvojaan kotona tai 

työpaikalla; painottaa, että tarvitaan sellainen kattava yksityinen ja yhteiskäytössä oleva 

julkinen latausinfrastruktuuri, joka mahdollistaa sähköisten ajoneuvojen ja polkupyörien 

lataamisen kotona ja työpaikalla, sekä pitkien matkojen varrella huoltoasemien 

latausinfrastruktuurivelvoitteen kautta; ottaa huomioon, että tarvitaan sekä julkisia että 

yksityisiä investointeja riittävän kattavan infrastruktuurin aikaansaamiseksi; painottaa 

tämän osalta tarvetta asentaa riittävä latausinfrastruktuuri sekä uusiin että nykyisiin 

rakennuksiin; toteaa, että tiedon jakamista on lisättävä erityisesti yksityisen sektorin 

mukaan saamiseksi, jotta voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet; 

17. panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 Euroopassa oli saatavilla vain 

19 akkukäyttöistä ajoneuvomallia ja 25 ladattavaa hybridiajoneuvoa, ja vastaavasti 

eurooppalaisten kuluttajien saatavilla oli 417 bensiini- ja dieselkäyttöistä 

ajoneuvomallia1; 

18. korostaa, että ilman riittävää jakeluverkkoa vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö ei voi 

lisääntyä; korostaa, että tarvitaan jakeluvelvoitteita, jotta epävarmuus infrastruktuurin 

laajuudesta vähenee; 

19. kehottaa komissiota laatimaan asetuksen yleisesti saatavilla olevien vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurien käyttöoikeudesta ainakin Euroopan laajuisessa 

liikenneverkossa; 

20. toteaa, että osana vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan direktiivin 

2014/94/EU täytäntöönpanoa komissiolle toimitetut kansalliset suunnitelmat osoittavat, 

että unionissa saatavilla olevien latauspisteiden nykytaso on riittävä liikenteessä oleville 

sähköisille ajoneuvoille sen komission suosituksen mukaan, että jokaista kymmentä 

ajoneuvoa varten on oltava yksi latauspiste; 

21. toteaa myös, että yleisen latausinfrastruktuurin EU:n laajuista käyttöönottoa vuoteen 

2020 mennessä koskevien kansallisten suunnitelmien odotetaan etenevän samaa tahtia 

ajoneuvojen määrän ennakoidun kasvun kanssa, ja toteaa, että tärkeimpien valtateiden 

varrella on riittävästi nopeita latauspisteitä, kun niitä on vähintään 40 kilometrin välein; 

22. painottaa, että vuodesta 2020 alkaen tarvitaan merkittävästi nykyisiä suunnitelmia 

enemmän lisäinvestointeja, joilla vastataan tieliikenteessä olevien sähköisten 

ajoneuvojen ennakoituun yleistymiseen, ja että EU:n rahoitus on tärkeää etenkin 

vähemmän kehittyneillä markkinoilla; 

23. korostaa, että on painotettava enemmän älykkäitä latausratkaisuja; toteaa, että tämä 

                                                 
1 Nollapäästöisiä autoja koskeva raportti Availability and Affordability of ZEVs – Interim Report, Element 

Energy, lokakuu 2017. 
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voidaan saavuttaa varmistamalla, että yksityiselle ja yhteiskäytössä olevalle julkiselle 

latausinfrastruktuurille asetettava vaatimukset menevät rakennusten 

energiatehokkuudesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2010/31/EU tarkistuksessa vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia 

pidemmälle1; painottaa, että riittämätön latausinfrastruktuuri on yksi kestävän liikenteen 

toteuttamisen pääasiallisista esteistä EU:ssa; 

24. ottaa huomioon, että koska kaikilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta ladata 

sähköajoneuvoja kotona, on löydettävä sekä asuinrakennuksiin että muihin rakennuksiin 

soveltuvat ratkaisut ja yhdistettävä latausratkaisut muuhun valmiiseen infrastruktuuriin, 

kuten lyhtypylväisiin; 

25. toteaa, että sähköisten ajoneuvojen markkinoiden kasvu lisää sähkön kysyntää verkossa, 

mutta Euroopan ympäristökeskuksen mukaan 80-prosenttisesti sähköistetty autokanta 

vuonna 2050 lisää sähkön kysyntää EU:ssa keskimäärin vain 10 prosenttia; 

26. katsoo, että latausinfrastruktuurin olisi kaupungeissa oltava kaikentyyppisten 

ajoneuvojen saatavilla, myös yhteiskäytössä olevien ajoneuvojen, sähköisten 

pakettiautojen, sähköpyörien ja kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen; 

27. painottaa, että maasähkön käyttö vaikuttaa myönteisesti hiilidioksidipäästöihin, 

melusaasteeseen ja ilmanlaatuun ja siitä koituu myös muita ympäristöhyötyjä; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään lisää toimintaperusteisia kannustimia 

maasähkönsyötön kehittämiselle sekä sisävesi- että merisatamissa, jotta fossiilisia 

polttoaineita käyttävän liikenteen päästöt vähenisivät; kannustaa tähän liittyen 

jäsenvaltioita kehittämään täysin sähköisten lauttojen nopeaa käyttöönottoa koskevia 

yhdennettyjä suunnitelmia; katsoo, että tarvitaan täydentävää kansallista sääntelyä sen 

varmistamiseksi, että laiturissa olevat alukset velvoitetaan käyttämään mitä tahansa 

saatavilla olevaa puhdasta maasähköä; kehottaa lisäksi myöntämään lisää rahoitustukea 

maasähkönsyötön kehittämiselle sekä sisävesi- että merisatamissa, koska korkeat 

kustannukset haittaavat sen taloudellista toteutettavuutta; painottaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineestä on mahdollista tukea kehitystä tällä alalla; 

28. pitää valitettavana, että vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotossa ja 

vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen tarjoamisessa edistytään liian 

hitaasti, ja kehottaa valmistajia jouduttamaan ponnistelujaan; 

29. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan energiaverotuspuitteitaan vaihtoehtoisten 

polttoaineiden käyttöönoton helpottamiseksi ja edistämiseksi ja poistamaan 

vaihtoehtoisten polttoaineiden tuottamiseen käytettävän sähkön raskaan verotuksen, 

myös silloin kun sähkö–kaasu-muuntamista käytetään jaksoittaisten uusiutuvien 

energiamuotojen varastoimiseen; 

30. kannustaa tarjoamaan puhtaan energian lähteen lentoasemilla (paikallaan olevia 

lentokoneita varten sekä lentokenttien liikkuvia laitteita varten), jotta voidaan vähentää 

kerosiinin kulutusta, parantaa ilman laatua sekä vähentää ilmastovaikutusta ja 

melusaastetta; 

                                                 
1 EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13. 
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31. toteaa, että yksi risteilyalus, jonka apulaitekuormitus on 4,6 MW, kuluttaa 

todennäköisesti yli 700 litraa polttoainetta tunnissa, mikä on enemmän kuin 

688 käynnissä olevaa kuorma-auton moottoria kuluttaisivat; 

32. kannustaa eurooppalaisia autonvalmistajia lisäämään investointeja erittäin 

pienipäästöisten ajoneuvojen kehittämiseen yhtenä keinona vauhdittaa niiden 

yleistymistä EU:n markkinoilla; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 

ajoneuvoteollisuutta kehittämään edelleen vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 

kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen tarjontaa esimerkiksi tukemalla uusille 

henkilöautoille, uusille kevyille hyötyajoneuvoille ja uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

asetettavia kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita, jotka niiden on saavutettava 

vuosiin 2025 ja 2030 mennessä; 

33. kehottaa lainsäätäjiä määrittämään aikajanan, oikean kannustinjärjestelmän sekä 

tavoitetason vähäpäästöisiä ja päästöttömiä ajoneuvoja varten koko EU:n 

ajoneuvokannalle, jotta kokonaishiilestä irtautuminen liikenteessä saavutettaisiin 

vuoteen 2050 mennessä; katsoo, että tämä on välttämätöntä investointivarmuuden 

luomiseksi vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen markkinoilla sekä 

riittävän infrastruktuurin käyttöönoton vauhdittamiseksi; toteaa, että kestävään 

liikenteeseen siirtymiseen liittyvät haasteet muodostuvat koko toimitusketjussa; 

34. kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan julkisen liikenteen latausinfrastruktuurin 

käyttöönottoa sekä edistämään vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien linja-autojen ja 

muiden julkisen liikenteen sähköisten ajoneuvojen kysyntää ja asettamaan etusijalle 

ajoneuvon koko käyttöiän näkökulmasta katsottuna kaikkein päästöneutraaleimmat 

järjestelmät; 

35. kannustaa maailmanlaajuisessa kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksessa 

mukana olevia paikallis- ja alueviranomaisia pyrkimään siihen, että ne sisällyttävät 

kestäviä energiatoimia koskeviin suunnitelmiinsa konkreettisia toimenpiteitä, joiden 

tavoitteena on erityisesti rakentaa tai saada valmiiksi sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuuri; 

36. kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia hyödyntämään aiempaa enemmän olemassa 

olevia koheesiorahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston yhteisrahoitusmahdollisuuksia 

kestävän kaupunkiliikenteen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta päästöttömien ja 

vähäpäästöisten ajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuuri saadaan valmiiksi. 
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