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KORTFATTAD MOTIVERING

Det är som bekant svårt att sälja fordon som inte använder oljeprodukter, framför allt 
eftersom det inte är lätt att tanka dem eller ladda dem, vare sig på nationell eller 
gränsöverskridande nivå. I dagens läge är det svårt för ny teknik och nya fordon att 
konkurrera på den inre marknaden och få en mer betydande andel av den. Här kommer detta 
direktiv med incitament och signaler till investeringar i utveckling och utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen, för att göra det lättare för nya aktörer att komma in på 
marknaden och för att öka konkurrensen.  

Å ena sidan måste man vidta åtgärder för att ordna med en trygg energiförsörjning till nya 
fordon, såsom elfordon. Å andra sidan medför marknadsingripanden vissa kostnader för 
statsmakterna och konsumenterna. Dessutom måste man tänka på att 
infrastrukturinvesteringar kan bli verkningslösa och motverka sitt syfte om den ifrågavarande 
tekniken inte är färdig eller inte hunnit prövas. I synnerhet vätedrivna fordon verkar ännu inte 
färdiga för att komma ut på marknaden.

Föredraganden välkomnar försöken till utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, 
som gör att unionens oljeberoende ständigt minskar. Föredraganden betonar att 
investeringarna i första hand bör motiveras av efterfrågan på marknaden och stå på en 
teknikneutral grund. Dessutom är föredraganden fast övertygad om att unionen bör ställa 
lämpliga penningmedel till förfogande för forskning och utveckling för att underlätta 
marknadsintegrationen av ny teknik och göra så att den snabbare blir färdig att tas i bruk.
Vidare anser föredraganden att EU:s standardiseringsinsatser har en avgörande betydelse för 
detta förslag, eftersom direktivet i så hög grad kommer att få gränsöverskridande verkningar.
För att EU:s plan för utfasning av fossila bränslen ska kunna följas är det slutligen viktigt att 
den europeiska marknaden fortsätter att resolut gå i ledningen för sådana initiativ som detta.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Vid medlemsstaternas arbete med att 
fastställa de nationella politiska ramarna 
bör full hänsyn tas till hur utbyggnaden 
av infrastrukturen för alternativa 
bränslen påverkar konsumenterna och 
skatteutfallet samt till 
kostnadseffektiviteten hos framtida 
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investeringar i denna utbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Standarderna för utrustningen för 
de långsamma och snabba 
elladdningsstationer som avses i
punkterna 1.1 och 1.2 i bilaga III bör 
anses som harmoniserade när de en gång 
utarbetats i samförstånd och 
offentliggjorts i enlighet med nationella 
förfaranden. Standarderna bör hållas 
aktuella mot bakgrund av tekniska 
framsteg och god säkerhetsteknisk praxis.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) El är ett rent bränsle som är särskilt 
lämpat för nyttjandet av elfordon och 
eldrivna tvåhjulingar i tätbebyggelser, 
vilket kan bidra till en förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller.
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 
beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer.

(11) El är särskilt lämpat för nyttjandet av 
elfordon och eldrivna tvåhjulingar i 
tätbebyggelser, vilket kan bidra till en 
förbättrad luftkvalitet och minskat buller.
Medlemsstaterna bör se till att det uppförs 
laddningsstationer för elfordon på ett 
tillräckligt antal platser, minst två gånger 
så många som antalet fordon, varav 10 % 
ska vara tillgängliga för allmänheten, med 
särskilt fokus på tätbebyggelser. Privata 
ägare av elfordon är i stor utsträckning 
beroende av tillgång till laddningsstationer 
i allmänna parkeringsområden, t.ex. vid 
lägenheter, kontor och affärer.
Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
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Myndigheterna bör inrätta ett regelverk 
som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

som stöder invånarna genom att säkerställa 
att lämplig infrastruktur med ett tillräckligt 
antal laddningsstationer för elfordon 
tillhandahålls av de aktörer som planerar 
och bestämmer över markanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vätedrivna fordon, inbegripet 
vätedrivna tvåhjulingar, har för närvarande 
mycket låga marknadsandelar, men det 
krävs att man bygger upp en tillräcklig 
tankningsinfrastruktur för väte för att 
möjliggöra ett mer storskaligt utnyttjande 
av vätedrivna fordon.

(17) Vätedrivna fordon, inbegripet 
vätedrivna tvåhjulingar, har för närvarande 
mycket låga marknadsandelar, men det 
krävs att man bygger upp en tillräcklig 
tankningsinfrastruktur för väte för att 
möjliggöra ett mer storskaligt utnyttjande 
av vätedrivna fordon på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör se till att allmänt 
tillgänglig infrastruktur för försörjningen 
av väte till motorfordon byggs upp, med 
sådana avstånd mellan tankstationerna för 
motorfordon som gör det möjligt att köra 
vätedrivna fordon över större områden 
inom det nationella territoriet, liksom ett 
visst antal tankstationer i tätbebyggelser.
Detta skulle göra det möjligt att köra 
vätedrivna fordon i hela unionen.

(18) Medlemsstaterna bör se till att allmänt 
tillgänglig infrastruktur för försörjningen 
av väte till motorfordon byggs upp när 
tekniken en gång blivit mogen, med 
sådana avstånd mellan tankstationerna för 
motorfordon som gör det möjligt att köra 
vätedrivna fordon över större områden 
inom det nationella territoriet, liksom ett 
visst antal tankstationer i tätbebyggelser.
Detta skulle göra det möjligt att köra 
vätedrivna fordon i hela unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att trygga och slå vakt om den 
europeiska industrins konkurrenskraft 
kommer de penningmedel från EU som 
behövs att ställas till förfogande för 
ytterligare forskning och utveckling inom 
området utbyggnad av infrastrukturen för 
alternativa bränslen, såsom nu är fallet i 
tredjeländer som intar en ledande roll vid 
utbyggnaden av ny teknik, såsom 
elbatterier för elfordon.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
åtgärdsram för utbyggnaden av 
infrastrukturen för alternativa bränslen i 
unionen i syfte att bryta transporternas 
oljeberoende och fastställer minimikrav på 
uppbyggnaden av infrastrukturen för 
alternativa bränslen och gemensamma 
tekniska specifikationer, vilket inbegriper 
laddningsstationer för elfordon och 
tankstationer för naturgas (LNG och CNG) 
och väte.

Detta direktiv fastställer en gemensam 
åtgärdsram för utbyggnaden av 
infrastrukturen för alternativa bränslen i 
unionen i syfte att minska transporternas 
oljeberoende och fastställer minimikrav på 
uppbyggnaden av infrastrukturen för 
alternativa bränslen och gemensamma 
tekniska specifikationer, vilket inbegriper 
laddningsstationer för elfordon och 
tankstationer för naturgas (LNG och CNG) 
och väte.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska anta en nationell 
politisk ram för marknadsutvecklingen av 
alternativa bränslen och deras infrastruktur, 
vilken innehåller det som anges i bilaga I 
och åtminstone följande:
– En bedömning av den aktuella och 
framtida utvecklingen när det gäller 
alternativa bränslen.

– En bedömning av den 
gränsöverskridande kontinuiteten hos 
infrastrukturen för alternativa bränslens 
utbredning.

– Den rättsliga ramen för att stödja 
uppbyggnaden av infrastrukturen för 
alternativa bränslen.
– Politiska åtgärder för att stödja 
genomförandet av den nationella politiska 
ramen.

– Stödåtgärder till utbyggnad och 
tillverkning.

– Stöd till forskning, teknisk utveckling
och demonstration.

– Mål rörande användningen av alternativa 
bränslen.

– Antalet fordon drivna med alternativa 
bränslen som förväntas år 2020.

– En bedömning av behovet av 
LNG-tankstationer i hamnar som inte ingår 
i det transeuropeiska transportnätets 
stomnät, som är viktiga för fartyg som inte 
deltar i transportverksamheter, i synnerhet 
fiskefartyg.

– Vid behov, samarbetsarrangemang med 
andra medlemsstater enligt punkt 2.

– En bedömning av hur utbyggnaden av 
infrastrukturen för alternativa bränslen 
påverkar skatteutfallet och 
konsumenterna.

– En grundlig kostnads-nyttoanalys.
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Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett lägsta antal laddningsstationer 
för elfordon, åtminstone det antal som 
anges i tabellen i bilaga II, senast den 
31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska försöka se till att 
det inrättas ett lägsta antal 
laddningsstationer för elfordon, ungefär
det antal som anges i tabellen i bilaga II, 
senast den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Långsamma laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.1 i 
bilaga III senast den 31 december 2015.

3. Långsamma laddningsstationer för 
elfordon ska uppfylla de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 1.1 i 
bilaga III senast den 31 december 2015

Snabba laddningsstationer för elfordon ska 
uppfylla de tekniska specifikationer som 
anges i punkt 1.2 i bilaga III senast den 
31 december 2017.

Snabba laddningsstationer för elfordon ska 
uppfylla de tekniska specifikationer som 
anges i punkt 1.2 i bilaga III senast den 
31 december 2017.

Medlemsstaterna ska sörja för att 
utrustning för långsamma och snabba 
laddningsstationer enligt punkterna 1.1 och 
1.2 i bilaga III finns tillgänglig på rättvisa, 
rimliga och icke-diskriminerande villkor.

Medlemsstaterna ska försöka sörja för att 
utrustning för långsamma och snabba 
laddningsstationer enligt punkterna 1.1 och 
1.2 i bilaga III finns tillgänglig på rättvisa, 
rimliga och icke-diskriminerande villkor 
och medge den flexibilitet som behövs för 
att de särskilda säkerhetskrav som 
tillämpas på nationell nivå ska följas.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man se till att ett 
tillräckligt antal allmänt tillgängliga 
tankstationer finns tillgängliga, på avstånd 
som inte överstiger 300 km, för att göra det 
möjligt att köra vätedrivna fordon inom 
hela det nationella territoriet senast den 
31 december 2020.

1. I de medlemsstater där det på dagen för 
ikraftträdande av detta direktiv redan finns 
tankstationer för väte ska man försöka se 
till att ett tillräckligt antal allmänt 
tillgängliga tankstationer finns tillgängliga, 
för att göra det möjligt att köra vätedrivna 
fordon inom hela det nationella territoriet 
senast den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att allmänt 
tillgängliga LNG-tankstationer för 
transport till sjöss och på inre vattenvägar 
finns i alla havshamnar som ingår i det 
transeuropeiska transportnätets stomnät 
senast den 31 december 2020.

1. Medlemsstaterna ska försöka se till att 
allmänt tillgängliga LNG-tankstationer för 
transport till sjöss och på inre vattenvägar 
finns i alla havshamnar som ingår i det 
transeuropeiska transportnätets stomnät 
senast den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens rapport ska innehålla 
följande:

Kommissionens rapport ska innehålla 
följande:

– En bedömning av de åtgärder som 
vidtagits av varje medlemsstat.

– En bedömning av de åtgärder som 
vidtagits av varje medlemsstat, också med 
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hänsyn till kostnadseffektiviteten.
– En bedömning av detta direktivs följder 
för utvecklingen på marknaden för 
alternativa bränslen och inverkan på 
ekonomin och miljön.

– En bedömning av detta direktivs följder 
för utvecklingen på marknaden för 
alternativa bränslen och inverkan på 
ekonomin och miljön och konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Mål 5. Mål
– De nationella målen för 2020 rörande 
användning av alternativa bränslen inom de 
olika transportsätten (väg, järnväg, vatten 
och luft) och för tillhörande infrastruktur

– De nationella vägledande målen för 2020 
rörande användning av alternativa bränslen 
inom de olika transportsätten (väg, järnväg, 
vatten och luft) och för tillhörande 
infrastruktur

– De årsvis fastställda nationella mål för 
användning av alternativa bränslen inom de 
olika transportsätten och för tillhörande 
infrastruktur som behöver uppnås för att de 
nationella målen för 2020 ska uppnås.

– De årsvis fastställda nationella 
vägledande mål för användning av 
alternativa bränslen inom de olika 
transportsätten och för tillhörande 
infrastruktur som behöver uppnås för att de 
nationella målen för 2020 ska uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ekonomisk utveckling och 
marknadsutveckling
Årliga rapporter om kapacitetsökningar, 
kapacitetsutnyttjande, direkta och 
indirekta kostnader och variationer i 
skatteutfallet.

Or. en
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