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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

der henviser til, at medlemsstaterne har vedtaget deres nationale politikrammer, der blev 

vurderet af Kommissionen i dens nylige meddelelse (COM(2017)0652), i hvilken det 

blev anført, at etableringen af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer varierer 

betydeligt fra den ene medlemsstat til den anden, og at kun 8 ud af 25 medlemsstater 

fuldt ud opfylder de krav til nationale politikrammer, der er fastsat i direktiv 

2014/94/EU1, og at 2 medlemsstater ikke indsendte deres nationale politikrammer inden 

den 16. november 2016, som var fristen fastsat i artikel 3 i direktiv 2014/94/EU; 

B. der henviser til, at transportsektoren er Europas primære kilde til kulstofemissioner, og 

at det er den eneste sektor, hvor emissionerne stadig stiger; der henviser til, at yderligere 

koordinering på EU-plan er nødvendig for at sikre etableringen af et passende 

infrastrukturnet for alternative brændstoffer med henblik på målet om dekarbonisering 

af transportsektoren inden 2050; 

C. der henviser til, at dekarbonisering af transportsektoren i EU bør følge princippet om 

teknologisk neutralitet, hvilket vil sikre lige konkurrencevilkår for de forskellige 

teknologier for ren mobilitet med et lavt niveau af emissioner og fremme et 

konkurrencepræget miljø og yderligere innovation på dette område; 

1. understreger, at Unionen har potentiale til at blive frontløber inden for ren transport og 

til at lede denne globale omstilling; bemærker, at omstillingen til ren energi giver 

mange nye vækstmuligheder for industrien og styrker Europas energisikkerhed; 

understreger, at for tiden produceres mere end 65 % af de batteridrevne elkøretøjer og 

opladelige hybridbiler uden for Unionen, og at ny mobilitet vil føre til en ændring af 

påkrævede færdigheder, hvilket betyder, at det er afgørende at sikre, at fremdriften 

bibeholdes for at styrke vores industri og skabe nye kvalitetsarbejdspladser i Europa; 

mener, at det er afgørende at sætte skub i vores batteriindustri ved at skabe en 

bæredygtig battericelleproduktion i Unionen og sikre en fuld EU-baseret værdikæde 

under anvendelse af potentialet for batteri- og råstofgenvinding i overensstemmelse med 

princippet om den cirkulære økonomi; 

2. glæder sig over ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om etablering af 

infrastruktur for alternative brændstoffer, men noterer sig imidlertid, at de nationale 

rammeplaner ikke sikrer en tilstrækkelig etablering af infrastruktur for alternative 

brændstoffer med henblik på den planlagte udbredelse af mobilitet med alternative 

brændstoffer inden 2025; opfordrer derfor Kommissionen til at kræve af 

medlemsstaterne, at de i de nationale rammeplaner indfører obligatoriske mindstemål, 

samtidig med at der tages hensyn til den planlagte og gennemførte udbredelse af 

køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, den teknologiske fremgang for disse 

køretøjer, samt målet om at etablere et transeuropæisk infrastrukturnet for alle 

alternative brændstoffer; 

                                                 
1 EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1. 
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3. bemærker med bekymring, at ambitionsniveauet i medlemsstaterne varierer meget; 

opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre en hurtig etablering af tilstrækkelig 

infrastruktur for alternative brændstoffer; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle og 

tilpasse deres nationale politikrammer til dette mål ved at tage hensyn til den forventede 

og faktiske udbredelse af køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, og de 

teknologiske fremskridt for disse; opfordrer medlemsstaterne til at optrappe 

gennemførelsesindsatsen med tilstrækkeligt ambitiøse mål; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde udnyttelsen af forskningsresultater inden 

for elektromobilitet ved at gøre fuld nytte af EU-finansieringsmulighederne; glæder sig 

over Kommissionens forslag om at tilvejebringe yderligere 800 mio. EUR via EU-

finansiering; understreger imidlertid, at yderligere støtteinstrumenter på EU-plan og 

medlemsstatsplan er nødvendige for at mobilisere de nødvendige offentlige og private 

investeringer; 

5. bemærker, at elektrificering er et nødvendigt led i dekarboniseringen af EU's 

transportsektor og opfyldelsen af EU's klimamål; understreger betydningen af at 

fokusere på at kombinere de mest effektive foranstaltninger, der er til rådighed, for at 

opfylde EU's klimamålsætninger, da en række emissionsfattige valgmuligheder er 

tilgængelige, såsom elektricitet, avancerede biobrændstoffer, brint og LNG; opfordrer 

derfor til, at den teknologineutrale tilgang opretholdes, samtidig med at CO2-

emissionerne reduceres; 

6. opfordrer transmissions- og distributionssystemoperatører til at sikre stabiliteten i lokale 

net, tage højde for behovet for bedre grænseoverskridende strømme og mindske 

fremtidige spidsbelastninger i energiforbruget; understreger, at reformen af 

udformningen af elektricitetsmarkedet bør indeholde en korrekt reguleringsramme for at 

sikre netstabilitet, overkommelige priser og forsyningssikkerhed og skabe mulighed for 

eget forbrug, reaktion på efterspørgslen og aktive forbrugere; understreger derfor, at det 

er vigtigt at investere i intelligente opladeteknologier, herunder intelligente net for som 

bidrag til en vellykket energiomstilling; 

7. understreger betydningen af at sikre lige adgang til udvikling, drift og 

brændstofpåfyldning af ladestandere for alle relevante aktører, herunder lokale 

myndigheder, kommunale virksomheder og aktører fra andre medlemsstater for at 

undgå monopolsituationer; opfordrer Kommissionen til at fremme åben adgang til 

markedet for alle relevante aktører og støtte initiativer til etablering af ladestandere med 

henblik på at sikre, at forbrugerne frit kan vælge mellem energileverandører og -kilder; 

understreger, at infrastrukturløsninger bør være markedsbaserede; insisterer på, at 

distributionsnet for forskellige brændstoffer og offentligt tilgængelige ladestandere til 

elektriske køretøjer primært skal bygge på markedsvilkår, forudsat at 

markedsdeltagerne er i stand til at levere tjenester til en rimelig pris og rettidigt; 

8. understreger behovet for en omfattende privat og offentlig opladningsinfrastruktur, som 

giver mulighed for opladning af elektriske køretøjer og cykler hjemme og på 

arbejdspladsen, idet der tages hensyn til behovet for såvel offentlige som private 

investeringer for at opnå de minimumskrav, der er fastsat i revisionen af direktivet om 
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bygningernes energimæssige ydeevne1; 

9. påpeger, at selv om der vil opstå digitale muligheder fra den videre udvikling af 

elektromobilitet såsom intelligente net, e-betaling eller tilslutning af andre beslægtede 

tjenester, vil intelligent opladning og dataudveksling medføre nye udfordringer i 

forbindelse med f.eks. databeskyttelse, systemers indbyrdes kompatibilitet, 

fremtidssikrede systemer og frie datastrømme; 

10. minder om vigtigheden af at opretholde et harmoniseret marked ved at fremme 

interoperabiliteten mellem servere og dataformater såvel som standardiserede 

protokoller for alle typer køretøjer; tager godt imod CEN-CENELEC's nylige resultater, 

der delvist løser problemet med standardisering. 

                                                 
1 EUT L 153 af 18.6. 2010, s. 13. 
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