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1. Komissio on tarkastellut akkujen ja sähkömoottoreiden maantieteellisten tuotanto-
osuuksien pullonkauloja1. Tarkastelun perusteella näyttää siltä, että riippuvuudet arvoketjussa 
siirtyisivät nykyisessä tuotantoympäristössä lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä Aasian 
suuntaan2, vaikka joitakin raaka-aineita louhitaankin edelleen muualla3.

2. Sähköajoneuvojen valmistus ja myynti ovat lisääntyneet sekä maailmanlaajuisesti että 
EU:ssa4. Akun kustannukset muodostavat edelleen oleellisen osan ajoneuvon lopullisesta 
hinnasta. Akkujen hinnat ovat laskeneet mittakaavaetujen vuoksi, mutta viime aikoina niihin 
on vaikuttanut materiaalien hintojen nousu. Uusien energiatiheydeltään suurien 
kennotyyppien, valmistustekniikoiden, akkuyksiköiden rakenteiden ja uusioraaka-aineiden 
käytön odotetaan laskevan kustannuksia.

3. Yksittäisten jäsenvaltioiden riippuvuuksia ei ole analysoitu erikseen, mutta vuoden 2020 
strategisessa ennakointiraportissa5 selvitetään asiaa joiltain osin lisää. Komission strategia 
tarjonnan monipuolistamiseksi ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi on esitetty 
yksityiskohtaisesti vuonna 2020 annetussa kriittisiä raaka-aineita koskevassa tiedonannossa6. 
Strategiassa on kolme keskeistä toimintalinjaa: omien tuotantomahdollisuuksien lisääminen, 
kiertotalouden mahdollistaminen ja EU:n ulkopuolelta tehtävien hankintojen 
monipuolistaminen7,8.

Akkuasetusta9 koskevassa äskettäisessä poliittisessa yhteisymmärryksessä asetetaan tavoitteet 
kierrätystehokkuudelle ja materiaalien talteenotolle, ja tuotteiden ekologista suunnittelua 
koskevalla asetuksella10 tuetaan siirtymistä kiertotalouteen. EU ja sen jäsenvaltiot investoivat 
merkittävästi vaihtoehtoisiin akkuteknologioihin, joiden energiatiheys on suuri ja joissa 
käytetään vähemmän muualta hankittuja kriittisiä raaka-aineita.

Komissio on ilmoittanut11 valmistelevansa ehdotuksen Euroopan kriittisiä raaka-aineita 
koskevaksi säädökseksi. Ehdotus on tarkoitus antaa vuoden 2023 ensimmäisellä 
neljänneksellä.

1 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
2 Joidenkin tutkimusten mukaan EU toisi lähitulevaisuudessa huomattavia määriä sähköajoneuvoja Kiinasta.
3 Esim. litiumia Etelä-Amerikassa ja kobolttia Afrikassa.
4 Akkukäyttöisten sähköajoneuvojen osuus uusien henkilöautojen myynnistä EU:ssa on nyt 12 prosenttia. 
Lisäksi hybridiajoneuvojen ja ladattavien hybridiajoneuvojen osuus on 31 prosenttia.
5 COM(2020) 493 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:52020DC0493. 
Jäsenvaltiotason indikaattoreista on lisätietoa tulostaulun mallissa: 
https://commission.europa.eu/system/files/2020-09/dashboards_geogreendigital_asfr_background_en.pdf
6 COM(2020) 474 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0474
7 Muun muassa erityisten raaka-aineita koskevien kumppanuuksien avulla.
8 Lisätietoja on myös komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa strategisista riippuvuuksista: SWD(2021) 352 
final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2021:352:FIN
9 COM(2020) 798 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
10 COM(2022) 142 final, https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-
products-regulation_fi
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11 Muun muassa RePowerEU-suunnitelman (COM(2022) 230 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483) ja komission työohjelman 
(COM(2022) 548 final, https://commission.europa.eu/publications/2023-commission-work-programme-key-
documents_fi) yhteydessä.
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