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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is verheugd over het actieplan over infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; wijst 

erop dat vervoer een van de belangrijkste bronnen van koolstofemissies is in Europa en 

dat de vervoerssector de enige sector is waarin de emissies blijven stijgen; benadrukt het 

feit dat meer coördinatie op lokaal, regionaal en EU-niveau op alle beleidsterreinen die 

verband houden met infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, nodig is om ervoor te 

zorgen dat Europa concurrerend blijft met betrekking tot kennis, technologie en 

marktaandeel; onderstreept het feit dat gestreefd wordt naar de aanleg van een 

toereikend infrastructuurnet voor alternatieve brandstoffen met het oog op het realiseren 

van een volledig koolstofvrije vervoerssector tegen 2050; verzoekt de Commissie in 

verband hiermee een stappenplan voor de komende vijf jaar voor te stellen, met daarin 

het gemeenschappelijk beleidskader en de gemeenschappelijke doelstellingen voor alle 

lidstaten; 

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de snelle uitrol van en meer financiering voor 

voldoende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en snelle en ultrasnelle 

oplaadoplossingen langs het TEN-V-kernnetwerk en het uitgebreide netwerk, ook in 

stedelijke en landelijke gebieden, door het verder ontwikkelen en uitvoeren van 

ambitieuze en samenhangende nationale beleidskaders; onderstreept het feit dat de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van particuliere en publieke oplaad- en 

tankinfrastructuur van cruciaal belang is om de aanvaarding door consumenten van door 

alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen te vergroten; is van mening dat 

prioriteit moet worden gegeven aan de oplossingen die de emissies het meest kunnen 

doen dalen tijdens de volledige levenscyclus van een voertuig, met inachtneming van 

het beginsel van technologische neutraliteit; 

3. verzoekt de lidstaten bij het opstellen van hun nationale beleidskaders ten volle 

rekening te houden met de beginselen die in het TEN-V-kernnetwerk en het uitgebreide 

netwerk zijn verankerd, en met het gemeenschappelijk Europees vervoerbeleid; 

4. dringt er bij de lidstaten die hun nationale beleidskaders overwegend toespitsen op 

aardgas op aan om die keuze te herzien, omdat ze indruist tegen het scenario van 

elektromobiliteit dat zich in Europa aftekent, en uiteindelijk niet bijdraagt aan een 

snellere reductie van de emissies in de vervoerssector op lange termijn; verzoekt die 

lidstaten om de focus in hun nationale beleidskaders te verleggen naar elektriciteit uit 

hernieuwbare bronnen, synthetisch aardgas uit elektrische energie, biogas en 

biomethaan; 

5. wijst op het belang van duurzame stadsplanning, met een overstap van particulier naar 

gedeeld en openbaar vervoer, en van investeringen in de uitrol van infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen voor het openbaar vervoer, met name met het oog op een 

grotere marktpenetratie van elektrische bussen, die in 2017 slechts 10 % van alle 

nieuwe bussen vertegenwoordigden; 

6. vraagt dat voorrang wordt gegeven aan snelle en ultrasnelle oplaadoplossingen aan 
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ringwegen, parkeerplaatsen en hoofdstraten in dichtbevolkte stedelijke gebieden; is van 

mening dat de samenwerking en coördinatie tussen lokale overheden, 

distributienetbeheerders en particuliere investeerders hiertoe moeten worden versterkt; 

7. is voorstander van geëlektrificeerde wegen die elektrische voertuigen tijdens het rijden 

opladen; vraagt dat deze technologie ruimer wordt toegepast, op zijn minst langs het 

TEN-V-kernnetwerk en het uitgebreide netwerk; is van mening dat geëlektrificeerde 

wegen een oplossing kunnen zijn om batterijen kleiner te maken en bijgevolg de prijs 

van nieuwe voertuigen te verlagen; 

8. stelt bezorgd vast dat het niveau van de ambitie en de mate van uitvoering van de 

nationale beleidskaders sterk verschillen tussen de lidstaten en dat de globale 

ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, inclusief 

oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, ontoereikend is; betreurt het feit dat 

slechts acht lidstaten volledig voldoen aan de vereisten inzake een nationaal 

beleidskader van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen1, 

en dat twee lidstaten hun nationaal beleidskader niet binnen de in artikel 3 van de 

richtlijn vastgestelde termijnen hebben ingediend; benadrukt in verband hiermee dat de 

nationale beleidskaders essentieel zijn voor het aantrekken van private partners voor de 

financiering van oplaadinfrastructuur; verzoekt de Commissie daarom de invoering te 

overwegen van bindende nationale streefcijfers, alsmede periodieke nationale 

verslaglegging, om de ontwikkeling te garanderen van een basisinfrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen langs het TEN-V-netwerk tegen 2025;  

9. beklemtoont dat de lidstaten concrete, bindende en afdwingbare streefcijfers voor het 

distributienetwerk van alternatieve brandstoffen moeten vaststellen die de huidige en 

geplande marktpenetratie van door die brandstoffen aangedreven voertuigen 

weerspiegelen; 

10. betreurt dat brandstoffen van fossiele oorsprong, zoals aardgas en vloeibaar 

petroleumgas, ingevolge Richtlijn 2014/94/EU nog steeds beschouwd worden als 

alternatieve brandstoffen, waardoor de doelstelling van de Unie om de vervoerssector 

tegen het midden van deze eeuw koolstofvrij te maken wordt ondermijnd; 

11. verzoekt de Commissie een gedetailleerde analyse te maken van de verschillende 

nationale beleidskaders en de succesvolle nationale en regionale maatregelen mee te 

nemen in haar aanbevelingen aan de andere lidstaten; 

12. verzoekt de Commissie duurzaamheidscriteria voor te stellen voor waterstof en 

synthetische brandstoffen, op basis van de emissies tijdens de hele levenscyclus waarbij 

rekening wordt gehouden met de stroomopwaartse emissies van de 

elektriciteitsproductie die nodig is voor alle productieprocessen en de gevolgen daarvan 

voor de vraag naar water en het landgebruik; 

13. spoort de lidstaten aan meer publiek toegankelijke oplaadpunten voor elektrische 

voertuigen ter beschikking te stellen in stedelijke en voorstedelijke agglomeraties; 

                                                 
1 PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1. 
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14. is van oordeel dat de uitrol van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen met 

voorrang moet worden aangemoedigd op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit en dat 

over de genomen of geplande maatregelen ter bevordering van de elektromobiliteit 

verslag moet worden uitgebracht in het kader van de luchtkwaliteitsplannen; 

15. vraagt dat er voortdurend wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie om 

hernieuwbare energiebronnen en duurzame vervoerswijzen beter te combineren, om 

tegen 2050 emissievrije mobiliteit te realiseren; 

16. merkt op dat eigenaars van elektrische voertuigen hun voertuigen het vaakst thuis of op 

het werk opladen; onderstreept dat er alomvattende en interoperabele particuliere en 

gemeenschappelijke publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen nodig is 

zowel thuis als op het werk, alsmede op basis van de verplichting om dergelijke 

oplaadinfrastructuur te installeren in tankstations aan langeafstandsroutes; houdt 

rekening met het feit dat zowel publieke als particuliere investeringen nodig zijn om tot 

een optimale dekking te komen; beklemtoont in verband hiermee dat voldoende 

oplaadinfrastructuur moet worden geïnstalleerd zowel in nieuwe als in bestaande 

gebouwen; merkt op dat een ruimere verspreiding van informatie en betrokkenheid van 

de particuliere sector van cruciaal belang zijn om de vooropgestelde doelstellingen te 

realiseren; 

17. stelt bezorgd vast dat er in 2017 slechts 19 elektrisch aangedreven voertuigen en 

25 plug-in hybride voertuigen te koop werden aangeboden in Europa, terwijl de 

Europese consumenten uit meer dan 417 voertuigmodellen met een verbrandingsmotor 

op benzine of diesel konden kiezen1; 

18. wijst erop dat het gebruik van alternatieve brandstoffen niet kan toenemen zonder een 

toereikend distributienetwerk; benadrukt dat er distributieverplichtingen moeten komen 

om de onzekerheid over de omvang van de infrastructuur te verminderen; 

19. dringt er bij de Commissie op aan een verordening op te stellen inzake roaming op 

publiek toegankelijke infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, op zijn minst binnen 

het TEN-V-netwerk; 

20. merkt op dat uit de nationale plannen waarvan de Commissie in het kader van de 

uitvoering van Richtlijn 2014/94/EU in kennis is gesteld, blijkt dat het huidige aantal 

beschikbare oplaadpunten in de Unie voldoende is voor het aantal elektrische 

voertuigen in circulatie, op basis van de aanbeveling van de Commissie van 

één oplaadpunt per tien elektrische voertuigen; 

21. merkt eveneens op dat de nationale plannen voor de EU-brede uitrol van publiek 

toegankelijke oplaadinfrastructuur tegen 2020 naar verwachting ook gelijke tred zullen 

houden met de verwachte toename van het aantal voertuigen en dat er ook voldoende 

snelle oplaadpunten zullen zijn aan de belangrijkste snelwegen, met ten minste één snel 

oplaadpunt om de 40 km; 

22. beklemtoont dat er vanaf 2020 aanzienlijk meer zal moeten worden geïnvesteerd, 

bovenop de bestaande plannen, om gelijke tred te houden met het aantal elektrische 

                                                 
1  Availability and Affordability of ZEVs Interim Report, Element Energy, oktober 2017. 
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voertuigen dat naar verwachting in circulatie zal zijn, en dat EU-financiering belangrijk 

zal zijn, met name op minder ontwikkelde markten; 

23. benadrukt dat meer nadruk moet worden gelegd op slimme oplaadoplossingen; merkt op 

dat dit kan worden gerealiseerd door ervoor te zorgen dat de vereisten inzake 

particuliere en gemeenschappelijke publieke oplaadinfrastructuur verder gaan dan de 

minimumvoorschriften in de herziening van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen1; 

wijst erop dat een ontoereikende oplaadinfrastructuur een van de grootste 

belemmeringen is voor de realisatie van duurzaam vervoer in de EU; 

24. benadrukt het feit dat, aangezien niet alle gebruikers hun elektrisch voertuig thuis 

kunnen opladen, geïntegreerde oplossingen moeten worden uitgewerkt zowel voor 

woon- als andere gebouwen en oplaadfaciliteiten moeten worden gecombineerd met 

andere bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld lantaarnpalen); 

25. merkt op dat de groei van de markt voor elektrische voertuigen de vraag naar netstroom 

zal doen toenemen, maar dat volgens het Europees Milieuagentschap (EMA) een vloot 

die in 2050 voor 80 % uit elektrische voertuigen bestaat, gemiddeld slechts zal leiden 

tot een stijging van de vraag naar elektriciteit in de EU met 10 %; 

26. is van mening dat in stedelijke gebieden oplaadinfrastructuur beschikbaar moet zijn 

voor alle soorten voertuigen, met inbegrip van deelauto's, elektrische bestelwagens, 

elektrische fietsen en gemotoriseerde tweewielers; 

27. wijst op de verbeteringen die het gevolg zullen zijn van walstroom, bijvoorbeeld minder 

CO2-emissies, minder geluidsoverlast, een betere luchtkwaliteit en andere 

milieuvoordelen; verzoekt de Commissie en de lidstaten beleidsmatige stimulansen te 

creëren voor de ontwikkeling van stroomvoorzieningen aan wal zowel in binnenlandse 

als in zeehavens, om de emissies van vervoer op basis van fossiele brandstoffen te 

verminderen; spoort de lidstaten in verband hiermee aan geïntegreerde plannen te 

ontwikkelen voor de snelle uitrol van volledig elektrische ferry's; merkt op dat 

aanvullende nationale regelgeving nodig zal zijn om aangemeerde schepen te 

verplichten schone walstroom te gebruiken indien deze beschikbaar is; moedigt voorts 

de verlening van meer financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling van 

stroomvoorzieningen aan wal zowel in binnenlandse als in zeehavens, aangezien de 

hoge kosten de economische haalbaarheid hiervan in de weg staan; wijst op de 

mogelijkheden die worden geboden door de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen om verdere ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen; 

28. betreurt de buitengewoon trage vooruitgang bij de uitrol van infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen en de beschikbaarheid van voertuigen op alternatieve 

brandstoffen, en verzoekt de fabrikanten hun inspanningen op dit gebied te intensiveren; 

29. verzoekt de lidstaten hun energiebelastingkaders te herzien om het gebruik van 

alternatieve brandstoffen te vergemakkelijken en te stimuleren, en de hoge 

belastingdruk op elektriciteit die voor de productie van alternatieve brandstoffen wordt 

gebruikt, af te schaffen, met inbegrip van de omzetting van elektriciteit in gas voor de 

                                                 
1  PB L 153 van 18.6.2010, blz. 13. 
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opslag van intermitterende hernieuwbare energie; 

30. pleit voor de levering van schone energie op luchthavens (zowel voor gebruik in 

stationair draaiende vliegtuigen als voor mobiele apparatuur op luchthavens) om het 

kerosineverbruik te doen dalen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de gevolgen voor het 

klimaat en de geluidsoverlast te verminderen; 

31. merkt op dat een cruiseschip met hulpmotoren van 4,6 MW doorgaans meer dan 

700 liter brandstof per uur verbruikt, wat meer is dan 688 vrachtwagens met draaiende 

motoren; 

32. moedigt de Europese autofabrikanten ertoe aan om meer te investeren in de 

ontwikkeling van voertuigen met ultralage emissies als een van de manieren om ervoor 

te zorgen dat deze sneller ingang vinden op de EU-markt; verzoekt de Commissie, de 

lidstaten en de automobielindustrie het aanbod van lichte en zware bedrijfsvoertuigen 

op alternatieve brandstoffen verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de realisatie te 

ondersteunen van ambitieuze doelstellingen inzake gemiddelde emissiereductie 

tegen 2025 of 2030 voor de EU-vloot van nieuwe personenauto's, lichte 

bedrijfsvoertuigen en zware voertuigen; 

33. verzoekt de medewetgevers het tijdschema, het juiste systeem van stimulansen en het 

ambitieniveau te bepalen voor het aandeel van emissiearme en emissievrije voertuigen 

in de totale EU-vloot, om de vervoerssector volledig koolstofvrij te maken tegen 2050; 

acht dit noodzakelijk om investeringszekerheid te creëren op de markt voor door 

alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen en de uitrol van voldoende 

begeleidende infrastructuur te versnellen; erkent dat de transitie naar duurzaam vervoer 

voor de hele toeleveringsketen uitdagingen met zich meebrengt; 

34. spoort de lidstaten ertoe aan de uitrol van oplaadinfrastructuur voor openbaar vervoer te 

versnellen en de vraag naar door alternatieve brandstoffen aangedreven bussen en 

andere elektrische voertuigen voor openbaar vervoer te stimuleren, waarbij prioriteit 

moet worden gegeven aan de systemen die het meest emissieneutraal zijn vanuit het 

perspectief van de volledige levenscyclus van een voertuig; 

35. spoort de lokale en regionale overheden die zich bij het Burgemeestersconvenant voor 

klimaat en energie hebben aangesloten, aan om in de respectieve actieplannen voor 

duurzame energie concrete maatregelen op te nemen die met name gericht zijn op de 

bouw en voltooiing van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen; 

36. spoort de lokale en regionale overheden aan ruimer gebruik te maken van de bestaande 

mogelijkheden voor medefinanciering van duurzame stedelijke mobiliteit in het kader 

van het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), om 

de uitrol van de oplaad- en tankinfrastructuur voor emissiearme en emissievrije 

voertuigen te voltooien. 
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