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LYHYET PERUSTELUT

On käynyt selväksi, että ajoneuvoja, jotka eivät käytä polttoaineenaan öljytuotteita, on vaikea 
saada kaupaksi. Tämä johtuu erityisesti siitä, että niiden tankkaus- tai latauspisteet eivät ole 
helposti saatavilla kotimaassa tai ulkomailla. Tällä hetkellä uusilla teknologioilla ja 
ajoneuvoilla on vaikeuksia kilpailla sisämarkkinoilla ja saavuttaa merkittäviä 
markkinaosuuksia. Tämän vuoksi direktiivin tarkoitus on luoda kannustimia ja edistää 
investoimista vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämiseen ja käyttöönottoon, 
jotta voidaan helpottaa uusien kilpailijoiden markkinoille tuloa ja lisätä kilpailua.

Toisaalta on kehitettävä toimia, joilla voidaan varmistaa uusien ajoneuvojen, kuten 
sähköautojen, käyttövoiman saatavuus. Toisaalta väliintulo markkinoille aiheuttaa 
hallituksille ja kuluttajille kustannuksia. Lisäksi on todettava, että olisi mahdollisesti tehotonta 
ja epäsuotuisaa investoida infrastruktuuriin, jos asianmukaista teknologiaa ei ole valmiina tai 
sitä ei ole testattu. Erityisesti vetykäyttöiset ajoneuvot eivät vielä ole valmiita markkinoille.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin ottaa käyttöön vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuureja ja näin vähentää tasaisesti unionin riippuvuutta öljystä. 
Valmistelija painottaa, että investointikohteet tulisi pääasiallisesti valita markkinakysynnän 
mukaan teknologiasta riippumatta. Valmistelija on myös vahvasti sitä mieltä, että unionin 
pitäisi ottaa käyttöön asianmukaisia tutkimus- ja kehitysrahastoja, joilla voidaan helpottaa 
uuden teknologian tuloa markkinoille ja nopeuttaa sen käyttöönottoa. Valmistelija katsoo 
lisäksi, että Euroopan unionin standardointipyrkimykset ovat tämän ehdotuksen yhteydessä 
ratkaisevia, erityisesti kun otetaan huomioon direktiivin huomattavat rajatylittävät 
vaikutukset. Kaiken lisäksi jotta voidaan noudattaa Euroopan unionin hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä koskevaa strategiaa, on tärkeää, että unionin markkinat ovat jatkossakin kärjessä 
tämän direktiivin kaltaisissa aloitteissa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kun jäsenvaltiot luovat kansallisia 
toimintakehyksiään, niiden tulisi ottaa 
täysimääräisesti huomioon 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
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infrastruktuurien käyttöönoton 
vaikutukset kuluttajiin ja verotuloihin 
sekä infrastruktuurien käyttöön liittyvien 
tulevien investointien 
kustannustehokkuuteen.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Hitaiden ja nopeiden 
latauspisteiden laitteita koskevat 
standardit olisi katsottava 
yhdenmukaistetuiksi, jos ne on laadittu 
yhteisellä sopimuksella liitteessä III 
olevien 1.1 ja 1.2 kohdan mukaisesti ja 
julkistettu kansallisten menettelyjen 
mukaisesti. Standardeja olisi päivitettävä 
teknisen kehityksen ja hyvän 
turvallisuusteknisen käytännön 
muutosten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkö on puhdas polttoaine, minkä 
vuoksi sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 

(11) Sähkökäyttöisten kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvojen käyttö on 
erityisen houkuttelevaa taajamissa, koska 
kyseisillä ajoneuvoilla voidaan parantaa 
ilmanlaatua ja vähentää melua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
otetaan käyttöön riittävän kattavasti –
vähintään kaksi kertaa ajoneuvojen 
lukumäärä – ja kymmenen prosenttia niistä 
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lukumäärä – ja kymmenen prosenttia niistä 
olisi oltava julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

olisi oltava julkisia latauspisteitä. Lisäksi 
latauspisteiden käyttöönotossa olisi 
keskityttävä erityisesti taajamiin. 
Sähkökäyttöisen ajoneuvon omistavat 
yksityishenkilöt ovat suuressa määrin 
riippuvaisia mahdollisuudesta käyttää 
latauspisteitä joukkopysäköintialueilla 
kuten kerrostalojen sekä toimisto- ja 
liikekiinteistöjen pysäköintialueilla. 
Viranomaisten olisi annettava kansalaisten 
auttamiseksi säännökset, joilla 
varmistetaan, että kiinteistökehittäjät ja 
kiinteistöjen hallinnoijat rakentavat 
tarvittavan infrastruktuurin, jossa on 
riittävästi sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
latauspisteitä.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vetykäyttöisten ajoneuvojen, mukaan 
lukien vetykäyttöiset kaksipyöräiset 
ajoneuvot, markkinaosuus on tällä hetkellä 
erittäin pieni, ja riittävän 
vetytankkausinfrastruktuurin rakentaminen 
on välttämätöntä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen käyttöönotto voisi olla 
mahdollista laajemmassa mittakaavassa.

(17) Vetykäyttöisten ajoneuvojen, mukaan 
lukien vetykäyttöiset kaksipyöräiset 
ajoneuvot, markkinaosuus on tällä hetkellä 
erittäin pieni, ja riittävän 
vetytankkausinfrastruktuurin rakentaminen 
on välttämätöntä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen käyttöönotto voisi 
tulevaisuudessa olla mahdollista 
laajemmassa mittakaavassa.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että moottoriajoneuvoja varten rakennetaan 
julkinen vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko 
valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä. Tämä 
mahdollistaisi vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkumisen koko unionin alueella.

(18) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että heti kun teknologia on riittävän 
kehittynyttä, moottoriajoneuvoja varten 
rakennetaan julkinen 
vetytankkausinfrastruktuuri, jossa 
tankkauspisteiden väliset etäisyydet 
mahdollistavat vetykäyttöisten 
moottoriajoneuvojen liikkumisen koko 
valtion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että taajamissa sijaitsee 
tietty määrä tankkauspisteitä. Tämä 
mahdollistaisi vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkumisen koko unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta voidaan taata ja suojata 
Euroopan unionin teollisuuden 
kilpailukyky, on tarpeen myöntää 
riittävästi Euroopan unionin rahoitusta 
tulevalle vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurien käyttöönottoon 
liittyvälle tutkimus- ja kehitystyölle, sillä 
nykyään kolmannet maat ovat 
edelläkävijöitä uusien teknologioiden, 
kuten sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
akkujen, käyttöönotossa.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä luodaan yhteinen 
toimenpidekehys vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
käyttöönotolle unionissa, jotta voidaan 
vähentää liikenteen öljyriippuvuutta, ja 
siinä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, 
jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin 
rakentamista ja yhteisiä teknisiä eritelmiä, 
mukaan lukien sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen latauspisteet ja maakaasun 
(nesteytetty maakaasu (LNG) ja 
paineistettu maakaasu (CNG)) ja vedyn 
tankkauspisteet.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
sellainen kansallinen toimintakehys 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden ja infrastruktuurin 
kehittämiseksi, johon sisältyvät liitteessä I 
luetellut tiedot ja vähintään seuraavat osa-
alueet:

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
sellainen kansallinen toimintakehys 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden ja infrastruktuurin 
kehittämiseksi, johon sisältyvät liitteessä I 
luetellut tiedot ja vähintään seuraavat osa-
alueet:

– vaihtoehtoisten polttoaineiden tilan ja 
tulevan kehityksen arviointi,

– vaihtoehtoisten polttoaineiden tilan ja 
tulevan kehityksen arviointi,

– sen arviointi, kuinka vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurikate jatkuu 
valtion rajojen yli,

– sen arviointi, kuinka vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurikate jatkuu 
valtion rajojen yli,

– sääntelykehys, jolla tuetaan 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin rakentamista,

– sääntelykehys, jolla tuetaan 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin rakentamista,

– toimenpiteet, joilla tuetaan kansallisen 
toimintakehyksen täytäntöönpanoa,

– toimenpiteet, joilla tuetaan kansallisen 
toimintakehyksen täytäntöönpanoa,

– laajempaa käyttöä ja tuotantoa tukevat – laajempaa käyttöä ja tuotantoa tukevat 
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toimenpiteet, toimenpiteet,
– tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin tukeminen,

– tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin tukeminen,

– vaihtoehtoisten polttoaineiden laajempaa 
käyttöä koskevat tavoitteet,

– vaihtoehtoisten polttoaineiden laajempaa 
käyttöä koskevat tavoitteet,

– arvio vaihtoehtoista polttoainetta 
käyttävien ajoneuvojen lukumäärästä 
vuoden 2020 lopussa,

– arvio vaihtoehtoista polttoainetta 
käyttävien ajoneuvojen lukumäärästä 
vuoden 2020 lopussa,

– sen arviointi, miten nesteytetyn 
maakaasun (LNG) tankkauspisteitä 
tarvitaan sellaisissa Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) runkoverkon 
ulkopuolisissa satamissa, jotka ovat 
tärkeitä muussa kuin kuljetusliikenteessä 
oleville aluksille, erityisesti 
kalastusaluksille,

– sen arviointi, miten nesteytetyn 
maakaasun (LNG) tankkauspisteitä 
tarvitaan sellaisissa Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) runkoverkon 
ulkopuolisissa satamissa, jotka ovat 
tärkeitä muussa kuin kuljetusliikenteessä 
oleville aluksille, erityisesti 
kalastusaluksille,

– soveltuvin osin 2 kohdan mukaiset 
yhteistyöjärjestelyt muiden jäsenvaltioiden 
kanssa,

– soveltuvin osin 2 kohdan mukaiset 
yhteistyöjärjestelyt muiden jäsenvaltioiden 
kanssa,
– arviointi vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurien käyttöönoton 
vaikutuksista verotuloihin ja kuluttajiin,
– perusteellinen kustannus-hyötyanalyysi; 

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 on 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä 
käytössä vähimmäismäärä eli vähintään
liitteessä II olevassa taulukossa mainittu 
määrä.

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 on sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen latauspisteitä käytössä 
vähimmäismäärä eli suunnilleen liitteessä 
II olevassa taulukossa mainittu määrä.

Or. en
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Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

3. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen hitaiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.1 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen nopeiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.2 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen nopeiden 
latauspisteiden on täytettävä liitteessä III 
olevassa 1.2 kohdassa säädetyt tekniset 
eritelmät viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevissa 1.1 ja 1.2. kohdassa 
tarkoitettujen hitaiden ja nopeiden 
latauspisteiden laitteet ovat käytettävissä 
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin.

Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että liitteessä III olevissa 
1.1 ja 1.2. kohdassa tarkoitettujen hitaiden 
ja nopeiden latauspisteiden laitteet ovat 
käytettävissä oikeudenmukaisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin sekä
mahdollistavat riittävästi liikkumavaraa 
jotta voidaan taata, että erityisiä 
kansallisia voimassaolevia 
turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on varmistettava, että käytössä on riittävä 
määrä julkisia tankkauspisteitä, joiden 
välinen etäisyys on enintään 300 
kilometriä, jotta vetykäyttöisten 
ajoneuvojen liikkuminen koko jäsenvaltion 
alueella on mahdollista viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden, joiden alueella on jo 
olemassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä vetytankkauspisteitä, 
on pyrittävä varmistamaan, että käytössä 
on riittävä määrä julkisia tankkauspisteitä, 
jotta vetykäyttöisten ajoneuvojen 
liikkuminen koko jäsenvaltion alueella on 
mahdollista viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.
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Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisia nesteytetyn maakaasun (LNG) 
tankkauspisteitä on meri- ja 
sisävesiliikenteen käytössä Euroopan 
laajuisen liikenneverkon (TEN-T) 
runkoverkon kaikissa merisatamissa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

1. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että julkisia nesteytetyn 
maakaasun (LNG) tankkauspisteitä on 
meri- ja sisävesiliikenteen käytössä 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-
T) runkoverkon kaikissa merisatamissa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komission kertomukseen sisältyvät 2. Komission kertomukseen sisältyvät

– arviointi kunkin jäsenvaltion 
toteuttamista toimista,

– arviointi kunkin jäsenvaltion 
toteuttamista toimista mukaan luettuna 
toimien kustannustehokkuus,

– arvio tämän direktiivin vaikutuksista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittymiseen sekä talouteen 
ja ympäristöön,

– arvio tämän direktiivin vaikutuksista 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
markkinoiden kehittymiseen sekä 
talouteen, ympäristöön ja kuluttajiin.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Liite I 
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Komission teksti Tarkistus

5. Tavoitteet 5. Tavoitteet
– vuoden 2020 loppuun mennessä 
saavutettaviksi asetetut kansalliset 
tavoitteet, jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden laajempaa käyttöä eri 
liikennemuodoissa (maantie-, rautatie-, 
vesi- ja ilmaliikenne) ja niihin liittyvää 
infrastruktuuria,

– vuoden 2020 loppuun mennessä 
saavutettaviksi asetetut suuntaa antavat
kansalliset tavoitteet, jotka koskevat 
vaihtoehtoisten polttoaineiden laajempaa 
käyttöä eri liikennemuodoissa (maantie-, 
rautatie-, vesi- ja ilmaliikenne) ja niihin 
liittyvää infrastruktuuria,

– kansalliset vuosittain vahvistettavat 
tavoitteet, jotka koskevat vaihtoehtoisten 
polttoaineiden laajempaa käyttöä eri 
liikennemuodoissa ja niihin liittyvää 
infrastruktuuria, jotta saavutetaan 
kansalliset tavoitteet, joiden määräajaksi on 
asetettu vuoden 2020 loppu.

– kansalliset vuosittain vahvistettavat 
suuntaa antavat tavoitteet, jotka koskevat 
vaihtoehtoisten polttoaineiden laajempaa 
käyttöä eri liikennemuodoissa ja niihin 
liittyvää infrastruktuuria, jotta saavutetaan 
kansalliset tavoitteet, joiden määräajaksi on 
asetettu vuoden 2020 loppu.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Liite I - 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Talouden ja yhteiskunnan muutokset
Vuotuinen raportointi valmiuksien 
lisäämisestä ja käytöstä, välittömistä ja 
välillisistä kustannuksista sekä 
verotulojen muutoksista.

Or. en


