
 

PR\1151582SV.docx  PE621.006v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för transport och turism 
 

2018/2023(INI) 

14.5.2018 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 

om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: 

dags att handla! 

(2018/2023(INI)) 

Utskottet för transport och turism 

Föredragande: Ismail Ertug 

 

  



 

PE621.006v01-00 2/9 PR\1151582SV.docx 

SV 

PR_INI 

INNEHÅLL 

Sida 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................. 3 

MOTIVERING ........................................................................................................................... 7 

 

 

 



 

PR\1151582SV.docx 3/9 PE621.006v01-00 

 SV 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att 

handla! 

(2018/2023(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 november 2017 Bredast 

möjliga användning av alternativa bränslen - en handlingsplan för infrastruktur för 

alternativa bränslen enligt artikel 10.6 i direktiv 2014/94/EU, samt bedömning av 

nationella handlingsprogram enligt artikel 10.2 i direktiv 2014/94/EU 

(COM(2017)0652), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 

oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 

2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon2, 

– med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21 och den tjugoförsta partskonferensen 

(COP 21) inom ramen för UNFCCC, och av den elfte partskonferensen, i dess egenskap 

av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP 11), som hölls i Paris, Frankrike, 

den 30 november–11 december 2015, 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta 

fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (omarbetning) 

(COM(2017)0676), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena 

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

(A8-0000/2018), och av följande skäl: 

A. Rörlighet är ett grundläggande behov och ryggraden i våra samhällen och ekonomier, 

och den bör vara ren, tillförlitlig och ekonomiskt överkomlig. I detta sammanhang 

erbjuder ren teknik enorma möjligheter och fördelar för samhället, bilindustrin, 

energileverantörer, allmännyttiga företag och nätoperatörer. 

B. Utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn kommer att stärka Europas 

energitrygghet och oberoende i förhållande till importerad energi och fossila bränslen 

och kommer därför att kräva snabba och betydande förändringar när det gäller den typ 

av energi, bränslen och drivsystem som används samt en ökning av energieffektiviteten 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
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genom användning av den mest effektiva tekniken och förändrat rörlighetsbeteende. 

C. Transportsektorn är den enda stora ekonomiska sektorn i EU inom vilken 

växthusgasutsläppen ökat sedan 1990. Sektorn står för 23 % av CO2-utsläppen, och 

denna andel fortsätter att växa. Vägtransporter står för nästan 75 % av all den energi 

som används för transporter och orsakar nästan 73 % av transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser. 

D. För att man ska lyckas hålla ökningen av den globala medeltemperaturen betydligt 

under 2 °C, och samtidigt uppnå Parisavtalets mål på 1,5 °C, måste utfasningen av 

fossila bränslen inom transportsektorn till fullo vara slutförd (noll nettoutsläpp) senast 

2050.  

E. Övergången till alternativa bränslen och drivsystem är det bästa sättet att fasa ut fossila 

bränslen i befintliga och framtida fordonsparken. Den övergripande effekten kommer att 

bli ännu större när den kombineras med effektivare fordon, användning av 

kollektivtrafik och cykel, utveckling av delad rörlighet och förbättring av 

transportsystemens allmänna effektivitet genom samverkande ITS-system och 

automatiserings- och digitaliseringsteknik. Stadsplaneringen och den fysiska 

planeringen kan stödja och komplettera de tekniska insatserna.  

F. Alternativbränslefordonens prisnackdel jämfört med fordon med vanliga 

förbränningsmotorer är fortfarande ett av de största hindren när kunden gör sitt 

köpbeslut. I detta sammanhang har belöningar till kunden, skattebefrielser och andra 

finansiella incitament visat sig påskynda marknadsintroduktionen, och de bör återspegla 

prestandan när det gäller minskade växthusgasutsläpp för olika alternativa bränslen. 

G. Övergången till alternativa bränslen och drivsystem är en möjlighet för den europeiska 

industrin snarare än ett hot, eftersom andra viktiga bilmarknader såsom Kina och 

Kalifornien redan kräver att en viss andel av tillverkarnas bilparker ska utgöras av låg- 

och utsläppsfria fordon. 

H. Vid omarbetningen av direktivet om utsläppsnormer för nya personbilar och nya lätta 

nyttofordon kommer man förhoppningsvis att fastställa ambitiösa mål för 

utsläppsminskning och skapa incitament för låg- och utsläppsfria fordon och därmed 

bana väg för en koldioxidsnål fordonspark i EU, vilket kommer att kräva ett lämpligt 

infrastrukturnät för alternativa bränslen. 

I. 94 % av Europas transportsektor är beroende av olja, varav 90 % måste importeras, 

bland annat från vissa politiskt instabila länder. 

J. Enligt direktiv 2014/94/EU omfattar alternativa bränslen fortfarande fossila bränslen, 

vilket står i strid med målet om minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila 

bränslen. 

K. Energi- och transportsektorerna måste närma sig varandra ytterligare för att möjliggöra 

en omfattande utfasning av fossila bränslen inom området för rörlighet. Två 

energibärare – elektricitet och väte – möjliggör utsläppsfri rörlighet samtidigt som de 

integrerar förnybara energikällor. Eftersom energisektorn gradvis går i riktning mot 

utnyttjandet av enbart förnybara energikällor, måste lagring av överskottsenergi under 
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perioder av låg efterfrågan tillhandahållas. Ackumulatorfordon och bränslecellsdrivna 

fordon kan bidra till detta ändamål. 

L. Kraftfulla elnät, bättre integration av kraft- och gasnäten via kraft till gas, tillgång till 

nätet för laddande tjänsteleverantörer, privata laddningsstationer samt införandet av 

stationer för tankning av vätgas är avgörande för elektromobilitet. Tack vare 

ackumulatorfordon och bränslecellsdrivna fordon kan smart och kontrollerad laddning 

bidra till att balansera nät, men det saknas fortfarande regelverk samt skatterelaterade 

och tekniska ramar. 

M. TEN-T-näten utgör ett av de viktigaste transportnäten inom Europeiska unionen. En av 

nyckelprioriteringarna bör vara att fokusera på utbyggnaden av infrastrukturen för 

alternativa bränslen och sträva efter att uppnå det mål som fastställs i meddelandet, 

nämligen att fullt ut förse det transeuropeiska transportnätets stomnätskorridorer med 

laddningsstationer senast 2025. Detta mål bör kompletteras genom att man också 

beaktar stads- och landsbygdsområden. 

 

1. Europaparlamentet välkomnar ovannämnda meddelade från kommissionen om 

utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 

Intensifierade insatser 

2. Europaparlamentet uppmanar dock kommissionen att lägga fram en översyn av 

direktiv 2014/94/EU så snart som möjligt för att fylla luckor i infrastrukturen för 

alternativa bränslen i hela Europeiska unionen. 

3. Europaparlamentet noterar att kommissionens utvärdering av de nationella ramplanerna 

visar på olika nivåer av ansträngning och ambition hos de olika medlemsstaterna och att 

målet att bygga ut infrastrukturen för alternativa bränslen inte kommer att uppnås. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ersätta de nationella ramplanerna med 

obligatoriska mål i likhet med dem som lades fram i 2013 års förslag, samtidigt som 

hänsyn bör tas till den uppskattade och faktiska spridningen på marknaden av fordon 

som drivs med alternativa bränslen och deras tekniska utveckling samt målet att ha ett 

transeuropeiskt infrastrukturnät för alla alternativa bränslen. 

4. Europaparlamentet föreslår en årlig utvärdering av medlemsstaternas 

genomförandestatus och en utvidgning av direktivets tillämpningsområde, i syfte att 

utvidga det från utbyggnad längs det transeuropeiska transportnätet till att även omfatta 

urbana och regionala knutpunkter samt infrastrukturen för offentliga fordonsparker. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa lika konkurrensvillkor mellan de 

olika alternativa bränslena och på så sätt göra vätgasinfrastrukturen obligatorisk med 

utbyggnadskrav motsvarande dem som gäller för komprimerad naturgas (CNG), men att 

justera dessa utbyggnadskrav enligt deras bidrag till att minska koldioxidutsläppen. 

Fonden för ren rörlighet: finansiering av infrastrukturen för alternativa bränslen 

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insats att tillhandahålla ytterligare 800 
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miljoner euro i startfinansiering för att stödja övergången till en infrastruktur för 

alternativa bränslen. Parlamentet tvivlar dock på att hävstångseffekten kommer att vara 

tillräcklig med tanke på att det behövs uppskattningsvis 5,2 miljarder euro fram till år 

2020 och ytterligare 16–22 miljarder euro i totala investeringar fram till 20251.  

7. Europaparlamentet föreslår att det inrättas en europeisk fond för ren rörlighet för att 

täcka de nödvändiga investeringarna på uppskattningsvis 25 miljarder euro fram till 

2025. Parlamentet vill att fonden ska samfinansieras så att Europeiska unionen bidrar 

med 10 % och att 90 % kommer från industrin, särskilt från tillverkare, leverantörer, 

energi- och bränsletillverkare samt andra berörda parter. Parlamentet föreslår att företag 

eller konsortier som bidrar till fonden ska beviljas förmånstillträde till bidrag och lån 

som tillhandahålls genom FSE, EIB och EG IPE. Parlamentet begär att fondens 

finansiella medel tilldelas enligt kriterierna för genomförbarhet, europeiskt mervärde, 

uppnåendet av utbyggnadsmålen samt sammanhållningspolitiken. Parlamentet begär att 

genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea), som redan utöver tillsyn av 

FSE, utses till ansvarigt organ. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sina ramar för 

energibeskattning i syfte att underlätta och främja övergången till alternativa bränslen 

och avskaffa betungande beskattning på elektricitet som används för att generera 

alternativa bränslen, inklusive kraft till gas för lagring av intermittenta förnybara 

energikällor. 

Alternativa bränslen – en alternativ industripolitik 

9. Europaparlamentet beklagar att framstegen i fråga om utbyggnaden av infrastrukturen 

för alternativa bränslen och tillgången till fordon som drivs med alternativa driftsystem, 

är alltför långsam och uppmanar tillverkarna att intensifiera insatserna i detta avseende. 

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ till en europeisk batteriallians 

och uttrycker sitt starka stöd för inrättandet av en europeisk battericelltillverkning som 

är inriktad på nästa generations teknik. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvidga 

initiativet till att omfatta andra drivsystem, såsom bränsleceller, i syfte att upprätthålla 

Europas tekniska ledarskap. 

° 

°  ° 

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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MOTIVERING 

 

2015 undertecknade 195 medlemsstater till Förenta Nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (UNFCCC) Parisavtalet. De enades särskilt om målet att hålla den globala 

temperaturökningen detta århundrade klart lägre än 2 °C över förindustriell nivå samt att vidta 

åtgärder för att ytterligare begränsa temperaturökningen till 1,5 °C. Detta innebär en minskning 

med 80–95 % av växthusgasutsläppen i EU. Transportsektorn, som för närvarande står för en 

fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp, måste bidra med stora ansträngningar för att nå detta mål.  

Transportsektorn är den enda stora ekonomiska sektorn i EU inom vilken växthusgasutsläppen 

ökat sedan 1990. Sektorn står för 23 % av CO2-utsläppen, och denna andel fortsätter att växa. 

Vägtransporter står för nästan 75 % av all den energi som används för transporter och orsakar 

nästan 73 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. 94 % av Europas transportsektor är 

beroende av olja, varav 90 % måste importeras, bland annat från vissa politiskt instabila länder.  

För att fullgöra sina åtaganden att bekämpa klimatförändringar, skydda miljön och stärka sitt 

energioberoende, måste Europa öka sina ansträngningar för en koldioxidfri ekonomi. Inom 

transportsektorn finns det många sätt att uppnå detta mål. Normer för energieffektivitet, utsläpp 

och bränsleförbrukning har visat sig vara mycket effektiva. Användningen av ny teknik, såsom 

samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) eller automatiserad körning, kan bidra till att 

förbättra trafikflödet och sänka bränsleförbrukningen. Stadsplanering och fysisk planering kan 

också skapa trafiksystem som stöder användningen av offentliga transporter eller 

kollektivtransporter och uppmuntra miljöval som promenader eller cykling, och på så sätt 

minska utsläppen. Främjande av en trafikomställning från väg till järnväg eller inre vattenvägar 

är en annan strategi för att minska utsläppen från transporter. Särskilt inom vägtransport är 

övergången till alternativa bränslen och alternativa drivsystem en direkt metod för utfasning av 

fossila bränslen. Eftersom dessa bränslen kräver särskild infrastruktur behövs det lagstiftning 

för att främja deras spridning.  

Brister i det befintliga direktivet 

2014 antogs direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 

Tyvärr ströks de bindande mål för varje medlemsstat som funnits med i kommissionens förslag. 

Utvärderingen av de nationella planerna (NFP), som infördes genom direktivet, visade att 

ambitionerna och ansträngningarna kraftigt varierar mellan olika medlemsstater. I sin 

nuvarande form lämpar sig planerna inte för att stimulera en snabb utbyggnad av en tillräcklig 

och omfattande infrastruktur för alternativa bränslen.  

Utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen släpar därför efter de ursprungliga 

planerna: Av cirka 800 000 laddningsstationer som planeras för 2025 har endast drygt 100 000 

byggts. När det gäller komprimerad naturgas (CNG) är mer än två tredjedelar av tankstationerna 

ännu inte byggda. För väte – som inte är obligatoriskt enligt direktivet – är situationen ännu 

värre.  

Direktivet bör därför så fort som möjligt revideras. Det bör omfatta konkreta och bindande mål 

för medlemsstaterna som avspeglar den faktiska och prognostiserade spridningen på marknaden 

av fordon som drivs med alternativa bränslen, och som erbjuder ett anständigt nätverk av 

infrastruktur för alternativa bränslen vid sidan av det transeuropeiska transportnätet samt i 
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stadsområden och regionala knutpunkter.  

Alternativa bränslen 

I direktivet definieras tre typer av bränslen som alternativa, nämligen el, väte och naturgas 

(komprimerad naturgas (CNG) och kondenserad naturgas (LNG)). Förnybar el och miljövänligt 

väte är verkliga alternativ till fossila bränslen, medan CNG och LNG fortfarande främst är av 

fossilt ursprung. Det är möjligt att ersätta dem med biogas eller syntetiska gaser. För att vara 

verkligt hållbar bör dock CNG produceras lokalt, helst från avfall, och LNG har en hög 

energiförlust i förhållande till den direkta användningen av el för transport och bör därför endast 

produceras ur överskottsenergi som annars skulle inskränkas. En fullständig övergång till 

alternativa bränslen utan fossilt ursprung måste vara det huvudsakliga målet.  

Eftersom det finns olika transportsätt, transporttyper och transportmiljöer som har sina egna 

särskilda krav när det gäller bränslen och drivsystem, är en kombination av alternativa bränslen 

det mest lovande tillvägagångssättet på medellång sikt. Energi bör användas så effektivt som 

möjligt för att minska koldioxidutsläppen. Detta berör dels fordonets och motorns effektivitet, 

dels bränsle- och energiproduktionen.  

Alternativa drivsystems ”tank till hjul”-effektivitet kan variera, men är vanligen större än 

effektiviteten hos förbränningsmotorer som drivs med bensin eller diesel. Deras totala 

ägarskapskostnad förväntas minska drastiskt inom en nära framtid, och vissa fordon som drivs 

med alternativa bränslen har redan kostnadsfördelar. Det finns dock tre huvudsakliga hinder för 

deras spridning i stor skala, jämfört med traditionella fordon med förbränningsmotorer. För det 

första är inköpspriset fortfarande högre, men det kan komma att sjunka tack vare tekniska 

framsteg och större produktionsvolymer. För det andra är antalet tillgängliga fordonsmodeller 

fortfarande mindre. För det tredje är nätverket för påfyllningsinfrastruktur för alternativa 

bränslen mera glest. Medan offentliga myndigheter bör stödja utbyggnaden av en tillräcklig 

infrastruktur för alternativa bränslen, måste branschen också bidra genom att erbjuda mer 

attraktiva fordon som drivs med alternativa bränslen.  

Sektorsintegration 

Ökad användning av elektricitetsbaserade bränslen kommer att föra transport- och 

energisektorerna närmare varandra. Det är emellertid också viktigt att eftersträva målet att fasa 

ut fossila bränslen inom energiproduktionen genom en fullständig övergång till förnybara 

energikällor. Eftersom förnybara energislag är intermittenta, måste utbudet av och efterfrågan 

på energi matchas med hjälp av mekanismer för lagring.  

Överskottsenergi kan användas i ”el-till-gas”-tillämpningar för att skapa miljövänligt väte, 

vilket i sin tur kan användas direkt som bränsle för bränslecellsdrivna fordon eller matas in i 

gasnäten. Denna teknik utvecklas snabbt och kommer att föra ut miljövänligt väte på marknaden 

till ett konkurrenskraftigt pris. Det är av avgörande betydelse att garantera icke-diskriminerande 

tillträde till gasnätet för denna applikation. 

Smart och kontrollerad laddning är ett annat sätt att balansera energinät. Med ett ökande antal 

ackumulatorfordon kommer betydande lagringskapacitet att byggas upp i form av bilbatterier. 

För att undvika efterfrågetoppar vid vissa tidpunkter på dagen, skulle laddningen av 

ackumulatorfordon kunna fjärrstyras och fördröjas och därmed skulle efterfrågan på energi och 

laddningsverksamheten fördelas på en längre tidsperiod. Medan detta fortfarande är enkelriktat, 
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skulle s.k. smarta laddningslösningar möjliggöra dubbelriktad laddning som skulle göra det 

möjligt för energileverantörer att ladda och ladda ur batterier under en viss period och mer 

aktivt balansera sina nät. Konsumenterna ska dock garanteras en fullständig prisinsyn, och höga 

standarder för uppgifts- och konsumentskydd måste respekteras.  

För elens del är också icke-diskriminerande tillträde till nätet av avgörande betydelse. Detta 

gäller även kundernas åtkomst till offentliga laddningsstationer. Det bör råda full öppenhet i 

fråga om priser, det bör inte finnas några krav på abonnemang och driftskompatibilitet för 

betalningsmetoder bör vara möjlig. Offentliga laddningsstationer måste kompletteras med 

privata laddningsstationer. Laddningsbeteendet för ackumulatorfordon är något annorlunda än 

för fordon med förbränningsmotorer för vilka det krävs en central plats för påfyllning under en 

kort tidsperiod. Snabb laddning är synnerligen viktig för långdistansresor med elfordon och för 

konsumenternas förtroende, men i de flesta fall kommer laddningen att ske när fordonet står 

parkerat, exempelvis över natten eller på arbetsplatsens parkering, och laddningsbeteendet 

kommer att förändras över tiden enligt kundupplevelsen.  

För att uppnå täckning med hjälp av privata laddningsstationer måste nät och anslutningar 

förstärkas för att å ena sidan möjliggöra anslutning av laddningsstationer och å andra sidan 

förenkla och försnabba myndigheternas tillståndsförfaranden.  

Beskattning och regelverk 

Beskattningen har en stor inverkan på priskonkurrenskraften för alternativa bränslen. 

Beskattning av förnybar energi som används vid produktionen av miljövänligt väte kan bli en 

belastning för dess marknadspris. Detsamma gäller landbaserad laddning av fartyg där 

energiproduktion med smutsiga förbränningsmotorer ombord är undantagna från beskattning 

medan landbaserad el måste tampas med beskattning och högre kostnader för tillhandahållande 

till följd av efterfrågans mycket speciella karaktär.  

Syftet med detta betänkande är att specifikt behandla brister i infrastrukturen genom att ta 

hänsyn till helheten och olika frågor och perspektiv när det gäller utfasningen av fossila 

bränslen inom transportsektorn.  

 

 

 

 


