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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMEASITYS 

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika 

toimia! 

(2018/2023(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Kohti 

mahdollisimman laajamittaista vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä – Direktiivin 

2014/94/EU 10 artiklan 6 kohdan mukainen toimintasuunnitelma ja 10 artiklan 

2 kohdan mukainen kansallisten toimintakehysten arviointi” (COM(2017)0652), 

– ottaa huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta 

22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/94/EU1, 

– ottaa huomioon puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen 

edistämisestä 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/33/EY2, 

– ottaa huomioon Pariisin sopimuksen, päätöksen 1/CP.21, ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolten 21. kokouksen 

(COP 21) ja Pariisissa Ranskassa 30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015 pidetyn Kioton 

pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten 11. konferenssin (CMP 11), 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille 

kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden 

hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 

715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2017)0676), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- 

ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 

(A8-0000/2018), 

 

A. katsoo, että liikkuvuus on perustarve ja yhteiskuntiemme ja talouksiemme selkäranka ja 

että sen olisi oltava puhdasta, luotettavaa ja kohtuuhintaista; ottaa huomioon, että 

puhdas teknologia tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ja hyötyjä yhteiskunnalle, 

autoteollisuudelle, energiantoimittajille, yleishyödyllisille yrityksille ja verkko-

operaattoreille; 

B. ottaa huomioon, että liikennealan irrottaminen hiilestä parantaa EU:n energiavarmuutta 

ja vähentää sen riippuvuutta tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista, että se 

                                                 
1 EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1. 
2 EUVL L 120, 15.5.2009, s. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)&qid=1527151003886&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)&qid=1527151003886&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)&qid=1527151003886&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)&qid=1527151003886&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)&qid=1527151003886&from=EN
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edellyttää näin ollen nopeaa ja perinpohjaista muutosta käytettävien energian, 

polttoaineen ja voimalaitteiden tyypissä ja että se lisää energiatehokkuutta ottamalla 

käyttöön tehokkainta teknologiaa ja muuttamalla liikkuvuuskäyttäytymistä; 

C. ottaa huomioon, että liikenne on EU:ssa ainoa merkittävä talouden ala, jolla 

kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet vuodesta 1990 lähtien; ottaa huomioon, että 

se tuottaa 23 prosenttia hiilidioksidipäästöistä ja että kyseinen osuus kasvaa yhä; ottaa 

huomioon, että tieliikenteessä käytetään lähes 75 prosenttia kaikesta liikenteessä 

kulutettavasta energiasta ja että se tuottaa lähes 73 prosenttia liikennealan 

kasvihuonekaasupäästöistä; 

D. ottaa huomioon, että maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi alle kahteen 

celsiusasteeseen samalla kun pyritään rajoittamaan sen nousu edelleen alle 

1,5 celsiusasteeseen, mihin on sitouduttu Pariisin sopimuksessa, tieliikenne on 

irrotettava kokonaan hiilestä, jotta voidaan saavuttaa nollanettopäästöt viimeistään 

vuoteen 2050 mennessä; 

E. katsoo, että siirtyminen vaihtoehtoisten polttoaineiden ja voimalaitteiden käyttöön on 

paras keino irrottaa nykyinen ja tuleva autokanta hiilestä; ottaa huomioon, että 

kokonaisvaikutus on vielä suurempi, kun se yhdistyy ajoneuvojen suurempaan 

tehokkuuteen, julkisen liikenteen ja polkupyörien käyttöön, jaetun liikkuvuuden 

kehittämiseen sekä liikennejärjestelmien kokonaistehokkuuden paranemiseen 

vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien sekä automaatio- ja 

digitalisaatiotekniikan kautta; ottaa huomioon, että kaupunki- ja aluesuunnittelu voi 

tukea ja täydentää teknisiä pyrkimyksiä; 

F. ottaa huomioon, että vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen kalliimmat 

hinnat perinteisiin polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna ovat vielä yksi tärkeimmistä 

asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä; ottaa huomioon, että ostajille 

tarjottavien etujen, verohelpotusten sekä muiden kuin verotuksellisten kannustimien on 

todettu nopeuttavan tuotteiden yleistymistä markkinoilla, ja katsoo, että niiden olisi 

heijastettava erilaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen liittyvää suorituskykyä; 

G. katsoo, että siirtyminen vaihtoehtoisten polttoaineiden ja voimalaitteiden käyttöön on 

EU:n teollisuudelle ennemminkin tilaisuus kuin uhka, sillä muut keskeiset autoalan 

markkinat, kuten Kiina ja Kalifornia, ovat jo ottaneet käyttöön valmistajien tuotantoa 

koskevat vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen pakolliset osuudet; 

H. toivoo, että päästönormien asettamista uusille henkilöautoille ja uusille kevyille 

kuljetusajoneuvoille koskevan direktiivin uudelleenlaadinnassa asetetaan 

kunnianhimoiset vähennystavoitteet sekä kannustimia vähäpäästöisille ja päästöttömille 

ajoneuvoille ja viitoitetaan siten tietä EU:n autokannan irrottamiselle hiilestä, mikä 

edellyttää asianmukaisen vaihtoehtoisten polttonaineiden infrastruktuuriverkoston 

käyttöönottoa; 

I. ottaa huomioon, että 94 prosenttia Euroopan liikennealasta on riippuvaista öljystä, josta 

90 prosenttia joudutaan tuomaan EU:hun ja osa tuodaan poliittisesti epävakaista maista; 
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J. ottaa huomioon, että direktiivin 2014/94/EU mukaan vaihtoehtoiset polttoaineet pitävät 

yhä sisällään fossiilista alkuperää olevat polttoaineet, mikä on ristiriidassa hiilestä 

irtautumista ja fossiilisten polttoaineiden asteittaista käytöstä poistamista koskevan 

tavoitteen kanssa; 

K. katsoo, että energia- ja liikenneala on liitettävä tiiviimmin yhteen, jotta liikkuvuuden 

perusteellinen hiilestä irrottaminen olisi mahdollista; ottaa huomioon, että kaksi 

energialähdettä, sähkö ja vety, mahdollistaa päästöttömän liikkuvuuden samalla kun 

niissä yhdistyvät uusiutuvat energialähteet; ottaa huomioon, että energia-alan siirtyessä 

asteittain käyttämään pelkästään uusiutuvia energialähteitä on järjestettävä 

ylijäämäenergian varastointi silloin, kun kysyntä on alhainen; ottaa huomioon, että 

akulla varustetut sähköajoneuvot ja polttokennokäyttöiset autot voivat edistää tämän 

tavoitteen saavuttamista; 

L. ottaa huomioon, että vakaat sähköverkot, sähkö- ja kaasuverkkojen parempi 

yhteenliittäminen sähkö–kaasu-muuntamisen avulla, latauspalvelun tarjoajien ja 

yksityisten latauspisteiden verkkoon pääsy sekä vetytankkausasemien käyttöönotto ovat 

olennaisia sähköisen liikkuvuuden kannalta; ottaa huomioon, että akulla varustettujen 

sähköajoneuvojen ja polttokennokäyttöisten autojen myötä älykäs ja hallittu lataaminen 

voi auttaa verkkojen tasapainottamisessa, mutta sääntely- ja verotuskehys sekä tekniset 

puitteet puuttuvat vielä; 

M. ottaa huomioon, että Euroopan laajuiset liikenneverkot muodostavat EU:n keskeisimmät 

liikenneverkostot; katsoo, että keskeisenä painopisteenä olisi oltava keskittyminen 

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon ja kaikki TEN-T-

ydinverkkokäytävät kattavan lataus- ja tankkausinfrastruktuurin valmiiksi saamiseen 

vuoteen 2025 mennessä, mikä on tiedonannossa vahvistettu tavoite; katsoo, että tätä 

tavoitetta olisi täydennettävä ottamalla huomioon myös kaupunki- ja maaseutualueet; 

1. pitää tervetulleena edellä mainittua komission tiedonantoa vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta; 

Ponnistelujen tehostaminen 

2. kehottaa kuitenkin komissiota viemään eteenpäin direktiivin 2014/94/EU 

mahdollisimman pikaista tarkistamista, jotta voidaan korjata vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurissa eri puolilla EU:ta ilmenevät puutteet; 

3. panee merkille, että komission kansallisista puitesuunnitelmista tekemä arviointi paljasti 

eroja siinä, miten eri jäsenvaltiot ponnistelevat asian hyväksi, sekä niiden 

kunnianhimossa, ja toi esille, että vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto on 

riittämätöntä; kehottaa näin ollen komissiota korvaamaan kansalliset puitesuunnitelmat 

pakollisilla tavoitteilla, kuten sellaisilla, joita esitettiin vuoden 2013 ehdotuksessa, 

ottaen samalla huomioon vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen 

suunnitellun ja toteutuneen käyttöönoton ja niiden teknisen edistymisen sekä tavoitteen, 

joka koskee kaikkien vaihtoehtoisten polttoaineiden Euroopan laajuisen 

infrastruktuuriverkoston käyttöönottoa; 

4. ehdottaa, että jäsenvaltioiden täytäntöönpanotilannetta arvioidaan vuosittain ja että 

direktiivin soveltamisalaa laajennetaan siirtämällä sitä Euroopan laajuisen 



 

PE621.006v01-00 6/10 PR\1151582FI.docx 

FI 

liikenneverkon yhteydessä tapahtuvasta käyttöönotosta kattamaan myös kaupunkien ja 

alueiden solmukohdat sekä julkisten ajoneuvokantojen infrastruktuuri; 

5. kehottaa komissiota luomaan erilaisille vaihtoehtoisille polttoaineille tasavertaiset 

toimintaedellytykset ja tekemään siten vetyinfrastruktuurin pakolliseksi ja soveltamaan 

siihen vastaavia toimintavalmiusvaatimuksia kuin paineistettuun maakaasuun mutta 

mukauttamalla kuitenkin kyseisiä vaatimuksia sen mukaan, missä määrin ne edistävät 

hiilestä irtautumista; 

Puhtaan liikkuvuuden rahasto: vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

rahoittaminen 

6. pitää myönteisenä komission ponnisteluja 800 miljoonan euron lisärahoituksen 

järjestämiseksi alkurahoitukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönoton tukemiseen; epäilee kuitenkin vipuvaikutuksen riittävyyttä, koska on 

arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä tarvitaan 5,2 miljardia euroa ja vuoteen 2025 

mennessä lisäksi 16–22 miljardin euron kokonaisinvestoinnit1; 

7. ehdottaa Euroopan puhtaan liikkuvuuden rahaston perustamista kattamaan vuoteen 

2025 mennessä tarvittaviksi arvioidut 25 miljardin euron investoinnit; kehottaa 

yhteisrahoittamaan kyseistä rahastoa siten, että EU maksaisi 10 prosenttia ja 

90 prosenttia varoista tulisi teollisuudelta, varsinkin valmistajilta, toimittajilta, energian 

ja polttoaineen tuottajilta sekä muilta sidosryhmiltä; ehdottaa, että rahastoa rahoittaville 

yhtiöille tai konsortioille myönnettäisiin suosituimmuuskohtelu Verkkojen 

Eurooppa -välineen, Euroopan investointipankin ja Euroopan investointiohjelman 

avustusten ja lainojen saannissa; pyytää, että rahaston varoja myönnetään 

toteutettavuuden, eurooppalaisen lisäarvon, käyttöönottoa koskevien tavoitteiden 

saavuttamisen ja koheesiopolitiikan kriteerien perusteella; pyytää, että innovoinnin ja 

verkkojen toimeenpanovirastosta, joka jo valvoo Verkkojen Eurooppa -välinettä, 

tehdään asiasta vastaava virasto; 

8. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan energiaverotuspuitteitaan vaihtoehtoisten 

polttoaineiden käyttöönoton helpottamiseksi ja edistämiseksi ja poistamaan 

vaihtoehtoisten polttoaineiden tuottamiseen käytettävän sähkön raskaan verotuksen, 

myös silloin kun sähkö–kaasu-muuntamista käytetään varastoimiseen jaksoittaisten 

uusiutuvien energiamuotojen tapauksessa; 

  

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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Vaihtoehtoiset polttoaineet – vaihtoehtoinen teollisuuspolitiikka 

9. pitää valitettavana, että vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotossa ja 

vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen tarjoamisessa edistytään liian 

hitaasti, ja kehottaa valmistajia jouduttamaan ponnistelujaan; 

10. pitää myönteisenä EU:n akkualan yhteenliittymää koskevaa komission aloitetta, ja tukee 

voimakkaasti seuraavan sukupolven teknologiaan keskittyvää akkukennojen 

eurooppalaista tuotantoa; kehottaa komissiota ulottamaan aloitteen koskemaan muitakin 

voimalaitteita, kuten polttokennoja, jotta EU voi säilyttää teknologia-alan 

johtoasemansa; 

° 

°  ° 

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

 

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) 

195 jäsenvaltiota allekirjoitti Pariisin sopimuksen vuonna 2015. Ne sopivat erityisesti 

tavoitteesta pitää maapallon lämpötilan nousu tällä vuosisadalla selvästi alle kahdessa 

celsiusasteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa toimia 

kyseisen nousun rajoittamiseksi edelleen alle 1,5 celsiusasteeseen. EU:n tapauksessa se 

merkitsee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–95 prosentilla. Nykyisin liikenneala 

tuottaa neljänneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä ja sen on toteutettava merkittäviä 

ponnisteluja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Liikenne on EU:ssa ainoa merkittävä talouden ala, jolla kasvihuonekaasupäästöt ovat 

lisääntyneet vuodesta 1990 lähtien. Se tuottaa 23 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, ja kyseinen 

osuus kasvaa yhä. Tieliikenteessä käytetään lähes 75 prosenttia kaikesta liikenteessä 

kulutettavasta energiasta, ja se tuottaa lähes 73 prosenttia liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöistä. 94 prosenttia Euroopan liikennealasta on riippuvaista öljystä, 

josta 90 prosenttia joudutaan tuomaan EU:hun ja josta osa tuodaan maista, joiden poliittinen 

tilanne on epävakaa. 

Jotta EU voi täyttää ilmastonmuutoksen torjuntaa, ympäristönsuojelua ja 

energiaomavaraisuutensa vahvistamista koskevat sitoumuksensa, sen on tehostettava 

ponnistelujaan taloutensa irrottamiseksi hiilestä. Liikennealalla on monia keinoja saavuttaa 

tämä tavoite. Tehokkuutta, päästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat vaatimukset ovat 

osoittautuneet erittäin tehokkaiksi. Uudet teknologiat, kuten vuorovaikutteiset älykkäät 

liikennejärjestelmät sekä automatisoitu ajaminen, voivat auttaa sujuvoittamaan liikennevirtoja 

ja alentamaan kulutusta. Myös kaupunki- ja aluesuunnittelulla voidaan luoda 

liikennejärjestelmiä, jotka tukevat julkisen liikenteen ja yhteiskuljetusten käyttöä, kannustavat 

ympäristöystävällisiin valintoihin, kuten kävelyyn ja pyöräilyyn, ja vähentävät siten päästöjä. 

Tieliikenteestä rautatie- tai sisävesiliikenteeseen siirtymisen edistäminen on toinen keino 

vähentää liikenteen päästöjä. Erityisesti tieliikenteessä siirtyminen vaihtoehtoisten 

polttoaineiden ja voimalaitteiden käyttöön on suora keino hiilestä irrottautumiseen. Koska 

nämä polttoaineet edellyttävät erityistä infrastruktuuria, tarvitaan lainsäädäntöä sen 

käyttöönoton edistämiseksi. 

Nykyisen direktiivin puutteet 

Vuonna 2014 annettiin direktiivi 2014/94/EU vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta. Ikävä kyllä komission ehdotukseen sisältyneet kunkin jäsenvaltion sitovat 

tavoitteet poistettiin. Direktiivillä käyttöön otettujen kansallisten puitesuunnitelmien arviointi 

osoitti, että siinä, miten eri jäsenvaltiot ponnistelevat asian hyväksi, sekä niiden 

kunnianhimossa, on suuria eroja. Nykymuodossaan ne eivät sovellu vauhdittamaan riittävän 

ja kattavan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin nopeaa käyttöönottoa. 

Tämän vuoksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto on jäljessä 

alkuperäisistä suunnitelmista: vuodeksi 2025 kaavailluista noin 800 000 latauspisteestä vain 

hieman yli 100 000 on otettu käyttöön. Paineistetun maakaasun tapauksessa yli kaksi 

kolmasosaa tankkausasemista on vielä rakentamatta. Vety ei ole direktiivin mukaan 

pakollista, ja sen tilanne onkin vielä huonompi. 
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Direktiiviä olisi näin ollen tarkistettava mahdollisimman pian. Siihen olisi sisällyttävä 

jäsenvaltioille asetettavat konkreettiset ja sitovat tavoitteet, jotka heijastavat vaihtoehtoisilla 

polttoaineilla toimivien ajoneuvojen todellista ja suunniteltua yleistymistä markkinoilla, sekä 

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ohella toteutettava asianmukainen vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuuriverkosto sekä kaupunkialueilla että alueiden solmukohdissa. 

Vaihtoehtoiset polttoaineet 

Direktiivissä määritellään vaihtoehtoisiksi kolmentyyppiset polttoaineet, jotka ovat sähkö, 

vety ja kaasu (paineistettu maakaasu ja nesteytetty maakaasu). Vaikka uusiutuva sähkö ja 

vihreä vety ovatkin todellisia vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille, paineistettu maakaasu ja 

nesteytetty maakaasu ovat yhä alkuperältään pääasiassa fossiilisia. Ne on mahdollista korvata 

biokaasulla tai synteettisillä kaasuilla. Ollakseen aidosti kestävää biokaasu olisi kuitenkin 

tuotettava paikallisesti, mieluiten jätteistä, ja synteettisiin kaasuihin taas liittyy suuri 

energiahäviö verrattuna sähkön suoraan käyttöön liikenteessä, ja sitä tulisi sen vuoksi tuottaa 

vain ylijäämäenergiasta, jota muussa tapauksessa rajoitettaisiin. Päätavoitteena on oltava 

siirtyminen kokonaan sellaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön, jotka eivät ole 

alkuperältään fossiilisia. 

Koska on olemassa erilaisia liikennemuotoja, -tyyppejä ja -ympäristöjä, jotka asettavat omat 

vaatimuksensa polttoaineille ja voimalaitetekniikalle, vaihtoehtoisten polttoaineiden 

yhdistelmä on pitkällä aikavälillä lupaavin lähestymistapa. Hiilestä irrottautumiseksi energiaa 

olisi myös käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Tämä koskee ajoneuvojen ja moottoreiden 

tehokkuutta mutta myös polttoaineiden ja energian tuotantoa. 

Vaihtoehtoisten voimalaitteiden tankista pyöriin -tehokkuus voi vaihdella mutta se on 

tavallisesti parempi kuin bensiini- tai dieselkäyttöisten polttomoottorien vastaava tehokkuus. 

Niiden omistamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten oletetaan laskevan 

lähitulevaisuudessa huomattavasti, ja jotkin vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivat ajoneuvot 

tarjoavat jo kustannusetuja. Niiden laajamittaiselle käyttöönotolle on kuitenkin kolme 

merkittävää estettä perinteisiin polttomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin verrattuna. 

Ensinnäkin niiden ostohinnat ovat vielä kalliimpia mutta ne saattavat pudota teknisen 

edistymisen ja suurempien tuotantomäärien ansiosta. Toiseksi saatavilla olevien 

ajoneuvomallien määrä on vielä pienempi. Kolmanneksi vaihtoehtoisten polttoaineiden 

tankkausinfrastruktuuriverkosto on vähemmän kattava. Viranomaisten olisi tuettava riittävän 

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa, ja teollisuuden on myös 

kannettava kortensa kekoon tarjoamalla houkuttelevampia vaihtoehtoisilla polttoaineilla 

toimivia ajoneuvoja. 

Eri alojen liittäminen yhteen 

Sähköön perustuvien polttoaineiden lisääntyvä käyttö tuo liikenne- ja energia-alan lähemmäs 

toisiaan. On kuitenkin tärkeää myös pyrkiä saavuttamaan tavoite energiantuotannon hiilestä 

irrottamisesta siirtymällä kokonaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Koska uusiutuvat 

energiamuodot ovat jaksoittaisia, energian tarjonta ja kysyntä on saatava vastaamaan toisiaan 

käyttämällä varastointimekanismeja. 

Ylijäämäenergiaa voidaan käyttää sähkö–kaasu-muuntamisen sovelluksissa vihreän vedyn 

tuottamiseen. Vihreää vetyä taas voidaan käyttää suoraan polttoaineena 

polttokennokäyttöisissä autoissa tai syöttää kaasuverkkoihin. Tämä tekniikka kehittyy 
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nopeasti ja tuo vihreän vedyn markkinoille kilpailukykyiseen hintaan. Tämän sovelluksen 

tapauksessa on olennaisen tärkeää varmistaa syrjimätön pääsy kaasuverkkoon. 

Toinen vaihtoehto energiaverkkojen tasapainottamiseksi on älykäs ja hallittu lataaminen. Kun 

liikenteessä on yhä enemmän akulla varustettuja sähköajoneuvoja, autojen akkujen muodossa 

tulee tarjolle huomattavasti varastointikapasiteettia. Jotta vältetään kulutushuiput tiettyinä 

vuorokaudenaikoina, akulla varustettujen sähköajoneuvojen lataaminen voitaisiin suorittaa 

etäohjatusti ja porrastetusti jakaen siten energian kysyntä ja lataustoiminta pidemmälle 

aikavälille. Tämä toimisi vain yhteen suuntaan, mutta niin kutsutut älykkäät latausratkaisut 

mahdollistaisivat kaksisuuntaisen lataamisen, jonka ansiosta energiantoimittajat voisivat 

ladata ja purkaa akkuja tietyllä ajanjaksolla ja tasapainottaa siten aktiivisemmin verkkojaan. 

Kuluttajille on joka tapauksessa taattava täysi hintojen avoimuus, ja on pidettävä kiinni 

korkeatasoisesta tieto- ja kuluttajansuojasta. 

Vastaavasti sähkön tapauksessa syrjimätön verkkoon pääsy on olennaisen tärkeää. Tämä 

pätee myös asiakkaiden mahdollisuuteen käyttää julkisia latauspisteitä. Hintojen olisi oltava 

täysin avoimia, sopimuksentekovelvoitteita ei saisi olla ja maksutapojen olisi oltava 

yhteentoimivia. Julkisten latauspisteiden lisäksi on otettava käyttöön yksityisiä latauspisteitä. 

Akulla varustettujen sähköajoneuvojen latauskäyttäytyminen eroaa hieman polttomoottorilla 

varustetuista ajoneuvoista, joita varten tarvitaan keskeinen paikka nopeaa tankkausta varten. 

Nopea lataaminen on olennaisen tärkeää sähköistä pitkän matkan matkustusta ja kuluttajien 

luottamusta silmällä pitäen, mutta suurin osa lataamisesta tapahtuu kuitenkin ajoneuvojen 

ollessa pysäköityinä – esimerkiksi yöllä tai työpaikalla – ja latauskäyttäytyminen muuttuu 

ajan mittaan asiakkaan kokemusten myötä. 

Kattavan tarjonnan toteuttamiseksi yksityisillä latauspisteillä verkkoja ja yhteyksiä on 

vahvistettava, jotta mahdollistetaan ensinnäkin latauspisteiden kytkeminen toisiinsa. Toiseksi 

viranomaisten lupamenettelyjen on oltava helpompia ja nopeampia. 

Verotus ja sääntely-ympäristö 

Verotuksella on suuri vaikutus vaihtoehtoisten polttoaineiden hintojen kilpailukykyyn. 

Vihreän vedyn tuotannossa käytettävän uusiutuvan energian verotus voi rasittaa sen 

markkinahintaa. Tämä pätee myös laivojen rannan puoleiseen lataamiseen silloin, kun 

energian tuottaminen aluksella olevilla likaisilla polttomoottoreilla on verovapaata, kun taas 

rannan puoleisen sähkön on selvittävä verotuksesta ja korkeammista toimituskustannuksia 

kysynnän erityisluonteen vuoksi. 

Tämän mietinnön tavoitteena on puuttua erityisesti infrastruktuurien puutteisiin ottamalla 

huomioon laajempi kokonaisuus ja liikennealan hiilestä irrottamiseen liittyvät erilaiset 

ongelmat ja näkökohdat. 

 

 


