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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus  

yhteistyöstä latausverkoston laajentamiseksi 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selvittää, millaisia toimia, veropolitiikka mukaan lukien, eri 

Pohjoismaissa on käynnistetty tai suunnitteilla liikenteen päästöjen 

pienentämiseksi, jotka voisivat toimia esimerkkinä muille maille. 

 

että se selvittää, missä ja millaisia tankkausasemia Pohjoismaissa 

tällä hetkellä on päästöttömille autoille (eli sähkö- ja vetyautoille 

sekä mahdollisesti myös muuhun teknologiaan perustuville ajo-

neuvoille), ja laatii julkaistavan katsauksen tästä. 

 

että se tekee aloitteen hankkeesta vuosille 2017–2018, jossa jo-

kainen maa myöntää varoja päästöttömien autojen tank-

kausasemien (latausasemien) verkoston laajentamiseksi maan 

pääväylien varrelle. 

 

että kehitetään eri kulkuvälineiden (alukset, lautat, autot, kuorma-

autot, bussit jne.) pikalatausasemille yhteispohjoismainen mal-

li/standardi ja tähdätään laajempaan eurooppalaiseen yhteistyö-

hön Pohjoismaiden neuvoston energiaryhmän Vihreä energia Poh-

joismaissa -raportissaan esittämän ehdotuksen mukaisesti. 

Taustaa 

Liikenteen osuus kasvihuonepäästöistä Pohjoismaissa on noin 30 prosent-

tia. Tärkeä osa vuonna 2015 solmitun Pariisin-sopimuksen seurantatyötä 

ovat toimet tämän sektorin päästöjen pienentämiseksi. Päästöttömien au-

tojen tuotannon ja käytön edistäminen ovat toimia, joihin Pohjoismaat 

voivat antaa yhteisen panoksensa. Lähtökohdat päästöttömien autojen 

käytölle ovat erilaiset eri Pohjoismaissa eikä tavoitteena ole välttämätöntä 

yhtenäistää niitä, vaan maat voivat ennemminkin saada toisiltaan niistä 

innoitusta ja oppia ja koordinoida yhteisiä toimia.  
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Esimerkiksi Norjassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennes-

sä kaikkien myytävien uusien henkilöautojen on oltava päästöttömiä. Nor-

jassa päästöttömien autojen kohtelu on teknologiasta riippumatonta. 

Maan tämänhetkisen verotuspolitiikan tavoitteena on edistää sähköllä ja 

vedyllä kulkevien sekä pistokehybridien tuotantoa ja ostamista. Päästöt-

tömien autojen ostaminen on verotonta, hybridiautojen verotus kevennet-

tyä. Sähköautojen käytöstä ei myöskään peritä veroa, niiden pysäköinti 

on maksutonta, niiden ei tarvitse maksaa tietulleja ja lauttamaksuja ja ne 

saavat käyttää joukkoliikenteen kaistoja. Sähköautojen osuus Norjan 

markkinoista on noin 17 prosenttia. Tänä vuonna myynti on tähän men-

nessä laskenut jonkin verran. Syitä tähän ovat muun muassa epävarmuus 

autojen käytön tulevista edellytyksistä, paremman akkuteknologian odot-

taminen ja tankkausasemien puute. 

 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa edistää 

päästöttömien autojen tuotantoa, ostamista ja käyttöä Pohjoismaissa. 

Tärkeä osa tätä tavoitetta on huolehtia siitä, että autonomistajat voivat ol-

la varmoja siitä, että Pohjoismaissa on autoille tankkausasemia. Tämä 

myös edistäisi päästötöntä henkilöliikennettä Pohjoismaissa ja vaikuttaisi 

sitä kautta myönteisesti ympäristöön ja ilmastoon. Mielestämme kysy-

mykseen liittyy tärkeä ja konkreettinen rajaestenäkökulma, sillä la-

tausasemien puuttumisesta saattaa seurata se, että päästöttömän auton 

omistajat jättävät ajamatta muihin Pohjoismaihin tai että päästöttömän 

auton ostamisesta kiinnostuneet jättävät sen kokonaan hankkimatta. Tä-

mä heikentää rajat ylittävää liikkuvuutta. 

 

Ruotsissa 26. syyskuuta 2016 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Gunvor Eldegar (A) 

Helgi Hjörvar (A) 

Irene Johansen (A) 

Johan Andersson (S) 

Karin Gaardsted (S) 

Karen J. Klint (S) 

Knut Storberget (A) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Peter Johnsson (S) 

Phia Andersson (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sonja Mandt (A) 

Suzanne Svensson (S) 

Tony Wikström (ÅSD) 

Ville Skinnari (sd.) 

 


