
AD\726856SV.doc PE404.774v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2008/0016(COD)

5.6.2008

YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av 
användningen av förnybar energi
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Föredragande: Mariela Velichkova Baeva



PE404.774v02-00 2/17 AD\726856SV.doc

SV

PA_Legam



AD\726856SV.doc 3/17 PE404.774v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi är ett viktigt 
lagstiftningsförslag.

Med direktivets hjälp bör det ses till att flexibla marknadsbaserade mekanismer kommer till 
största möjliga nytta för att vi ska nå det ambitiösa målet för den förnybara energins andel av 
den totala energiförbrukningen.

De faktorer som påverkar energisektorn – efterfrågan, tillgång, resursknapphet och rationell, 
effektiv hantering av resurserna samt miljöpåverkan och klimatbelastning, för att här nämna 
bara några få – driver på behovet av alternativa sätt att producera energi och få dessa sätt 
integrerade i systemen för energiförsörjning. Med teknik för förnybar energi kan vi komma åt 
problemet med att det inte finns tillräckligt med inhemskt fossilt bränsle och bidra till en 
fortgående ekonomisk utveckling på lång sikt. Det är svårt att harmonisera och skapa 
enhetlighet inom energipolitiken på EU-nivå och för detta ändamål krävs det en kritisk massa 
av stöd och investeringar. Från intressenthåll förespråkas det en klar, konsekvent och 
harmoniserad gemensam politik för åtgärdande av de brister i effektiviteten som har sin 
upprinnelse i att standarder, bestämmelser och praxis ibland skiljer sig från varandra i olika 
länder.

En drivande kraft bakom utvecklingen av en marknad för förnybar energi är att det införs 
olika ekonomiska stödmedel för ändamålet. Tanken på en europeisk marknad för 
ursprungsgarantier erbjuder en stödmekanism avsedd att komplettera de nationella 
stödsystemen och samtidigt se till att de åtaganden som gjorts i fråga om nationellt stöd får 
finnas kvar, inrikta de nationella myndigheterna på särskilda lokala tillämpningar av förnybar 
energi, utveckla förnybar energi och samtidigt minimera den förnybara energins konsekvenser 
för de nationella budgetarna samt, på europeisk nivå, utveckla förnybar energi till lägsta 
möjliga kostnad, tack vare en effektivt fungerande marknad.

Det föreslagna direktivet bör ge oss möjlighet att se till att denna stödmekanism fungerar som 
sig bör.

Därför görs det några ändringar i förslaget, för att trygga förutsättningarna för att vi ska få en 
välfungerande marknad för ursprungsgarantier, och den marknaden bör längre fram ses över i 
vederbörlig tid.

Systemet med ursprungsgarantier kunde omfatta all förnybar energi. Olika typer av 
ursprungsgarantier (för el från förnybara källor, uppvärmning och kylning från förnybara 
källor och energi från förnybara källor inom transportväsendet) bör kunna utbytas sinsemellan 
och säljas på marknaden. Ursprungsgarantierna bör i möjligaste mån fungera som ett mått på 
vilken andel av energin i olika medlemsstater som kommer från förnybara källor, samt 
medlemsstaternas totala mål, fördelat efter de olika sektorerna (el, uppvärmning, kylning, 
transporter) och en eventuell fördelning av skyldigheter mellan samma sektorer – exempelvis 
kunde transportsektorn finansiera utvecklingen av el från förnybara källor genom att köpa 
ursprungsgarantier från elsektorn för att fullgöra sina skyldigheter.
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Det ambitiösa europeiska målet kan också nås om direktivet ordentligt åtgärdar de 
huvudsakliga hindren för att förnybar energi utvecklas och integreras i 
energiförsörjningssystemen, med vederbörlig hänsyn tagen till respektive fysiska kapacitet 
hos näten. Försörjningstryggheten, som är av vikt för hela energikedjan, bör, tillsammans med 
det mångfasetterade växelspelet inom överföringssystemet, vara utslagsgivande för arbetet 
med att en inmatning av energi från förnybara källor ska kunna fortbestå och detta bör ske 
med hjälp av sinnrikt uttänkta mekanismer för fördelning av el från konventionell produktion.

Produktion av energi från förnybara källor antas kosta mer än produktion av energi av annat 
slag och det bör tas hänsyn till detta antagande så att det görs en skillnad mellan de direkta 
merkostnaderna för elproduktion och de indirekta merkostnaderna för anläggande av den 
nätinfrastruktur som behövs för överföring och distribution.

På det nationella planet ställer utvecklingen av förnybar energi krav på ytterligare lokala 
investeringar för kopplingar till nätet samt för utbyggnad och förstärkning av nätet.

Att planera, bevilja tillstånd för samt att anlägga ny infrastruktur för energi tar lång tid och 
detta bör beaktas och åtgärdas, så förloppet i mån av möjlighet görs enklare och snabbare. På 
europeisk nivå bör investeringarna i den nätinfrastruktur som behövs för gränsöverskridande 
transporter uppmuntras.

I de fall då de potentiella tillgångarna på el från förnybara källor ligger på annat håll än de 
orter där elen förbrukas behövs det ny infrastruktur för att föra ut omfattande energiflöden 
från produktionsorterna till förbrukningsorterna.

Som det påpekats i det föregående för utvecklingen av förnybar energi med sig både direkta 
och indirekta kostnader (såsom förstärkning av kraftnätet etc.). En välfungerande europeisk 
marknad för ursprungsgarantier kommer i hög grad att bidra till att minimera de direkta 
merkostnaderna. De indirekta merkostnaderna ställer däremot krav på stimulerande 
bestämmelser av ett slag som är svåra att åstadkomma med hjälp av en marknad för 
ursprungsgarantier.

Utgående från principen om solidaritet bör det planeras en utökad användning av 
Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden eller att inrätta en EU-fond 
för el från förnybara källor.

Alternativa energikällor är ingen patentlösning och kommer inte i sig att lösa problemet med 
att få tillgång och efterfrågan att gå ihop. Men om dessa energikällor utvecklas kommer de att 
bidra till hållbarhet och livskvalitet. En konsekvent energipolitik kommer att löna sig i 
längden och grunden för en sådan politik heter samverkansvinster inom politiken.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En ökad användning av biobränslen för 
transporter är också ett av de mest effektiva 
sätten att minska gemenskapens beroende 
av importerad olja – som svarar för de mest 
akuta energiförsörjningsproblemen – och 
påverka marknaden för drivmedel.

(2) En ökad användning av hållbara
biobränslen samt andra generationens 
biobränslen som bränsle för transporter är 
också ett sätt att minska gemenskapens 
beroende av importerad olja – som svarar 
för de mest akuta 
energiförsörjningsproblemen – och påverka 
marknaden för drivmedel.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna har skilda 
utgångslägen och olika potential för 
förnybar energi. Energimixen varierar 
också från land till land. Det övergripande 
målet på 20% måste därför på ett rättvist 
sätt översättas till individuella mål för varje
medlemsstat. Man bör då ta hänsyn till 
deras olika utgångslägen och potential, 
inbegripet nuvarande andel förnybar energi 
och befintlig energimix. Detta bör ske på 
två sätt. För det första bör den föreskrivna 
totala ökningen av andelen förnybar energi 
fördelas mellan medlemsstaterna genom att 
alla ökar sin nuvarande andel med en viss 
faktor, och att denna faktor sedan viktas i 
förhållande till ländernas 
bruttonationalprodukt och modifieras för 
att återspegla deras skilda utgångspunkter. 

(9) Medlemsstaterna har skilda 
utgångslägen och olika potential för 
förnybar energi. Energimixen varierar 
också från land till land. Det övergripande 
målet på 20% måste därför på ett rättvist 
sätt översättas till individuella mål för varje 
medlemsstat. Man bör då ta hänsyn till 
deras olika utgångslägen och potential, 
inbegripet nuvarande andel förnybar energi 
och befintlig energimix. Detta bör ske på 
två sätt. För det första bör den föreskrivna 
totala ökningen av andelen förnybar energi 
fördelas mellan medlemsstaterna genom att 
alla ökar sin nuvarande andel med en viss 
faktor, och att denna faktor sedan viktas i 
förhållande till ländernas 
bruttonationalprodukt och modifieras för 
att återspegla deras skilda utgångspunkter. 
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För det andra bör man i samband med 
redovisningen ta fasta på den slutliga 
energiförbrukningen.

För det andra bör man i samband med 
redovisningen ta fasta på den slutliga 
energiförbrukningen. De ansträngningar 
som hittills gjorts av medlemsstaterna för 
att använda förnybar energi måste 
beaktas.

Motivering

Man bör säkerställa att medlemsstaternas åtaganden hittills beaktas.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Kostnaden för att ansluta nya 
producenter av förnybar el till elnätet bör 
vara objektiv, tydlig och icke-
diskriminerande. Man bör också ta hänsyn 
till den nytta som de anslutna 
producenterna medför för nätet.

(30) Kostnaden för att ansluta nya 
producenter av förnybar el till elnätet bör 
vara objektiv, tydlig och icke-
diskriminerande. Man bör också ta hänsyn 
till den nytta som de anslutna 
producenterna medför för nätet. Kostnaden 
bör betalas av den producent som begär 
anslutningen.

Motivering

Principerna om insyn, objektivitet och frihet från diskriminering är tillsammans med den 
ekonomiska logiken en grundläggande förutsättning för att den europeiska elmarknaden ska 
fungera effektivt. Anslutningar till elnätet (”den sista milen”) är till nytta bara för respektive 
producenter och inte för övriga kunder på nätet. Kostnaden för att ansluta nya producenter 
beror dessutom i huvudsak på var kraftverken är belägna och den frågan avgörs ju av 
producenterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är i vissa fall omöjligt att fullt ut 
säkra överföring och distribution av 
förnybar el utan att negativt påverka nätets 

(31) Det är i vissa fall omöjligt att fullt ut 
säkra överföring och distribution av 
förnybar el utan att negativt påverka nätets 
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tillförlitlighet och säkerhet. I sådana fall 
kan det vara motiverat att ekonomiskt 
kompensera de berörda producenterna.

tillförlitlighet och säkerhet. I sådana fall 
kan det vara motiverat att minska på 
inmatningen utan att föreskriva någon 
ekonomisk kompensation.

Motivering

Överföringen och distributionen av förnybar energi begränsas av den fysiska kapaciteten hos 
näten. Därför kan man under vissa omständigheter bli tvungen att begränsa produktionen av 
sådan energi för att det ska gå att anpassa sig till de fysiska begränsningar som gäller för 
näten. Dessa begränsningar är en konsekvens av Kirchhoffs lagar. Om de som producerar 
förnybar energi får sin produktion minskad bör de själva stå för kostnaderna. Samma gäller 
ju också för konventionella kraftverk. Här är det inte på sin plats med någon ekonomisk 
kompensation.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Sammankopplingar av olika länders 
nät gör det lättare att ansluta förnybara 
energikällor. Förutom att 
sammankopplingar leder till att 
variationer jämnas ut kan de också 
minska balanseringskostnaderna, 
stimulera konkurrensen – vilket leder till 
lägre priser – och främja nätens 
utveckling. Det faktum att man delar på 
överföringskapaciteten och utnyttjar den 
maximalt kan också göra att man 
undviker att bygga alltför mycket ny 
kapacitet.

utgår

Motivering

Det här stämmer inte. Variationer måste hanteras inom ett kontrollblock och deras struktur 
är en del av det sammankopplade elnätet. Balanseringsel måste tillhandahållas främst på 
lokal basis. Om elen färdas över långa sträckor måste det reserveras fri kapacitet för 
ändamålet, eftersom det inte går att förutsäga när krissituationer med åtföljande behov av 
balansering kommer att uppstå. Utvecklingen av nätet bygger bland annat på incitament till 
investeringar. Eftersom operatörerna är skyldiga att transportera el från förnybara källor 
måste de förstärka nätet så att det klarar av de största inmatningsmängderna av sådan el. Det 
är den utvecklingen som bör uppskattas adekvat.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I de fall biobränslen och andra 
biovätskor framställs ur råvaror som 
producerats inom EU bör de också uppfylla 
EU:s miljökrav på jordbruksområdet. Att 
tillämpa sådana krav på produkter som 
importerats från tredjeland är däremot 
administrativt och tekniskt omöjligt.

(40) I de fall biobränslen och andra 
biovätskor framställs ur råvaror som 
producerats inom EU bör de också uppfylla 
EU:s miljökrav på jordbruksområdet och 
inte utgöra ett hot mot
livsmedelsproduktionen. Att tillämpa 
sådana krav på produkter som importerats 
från tredjeland är däremot administrativt 
och tekniskt omöjligt.

Motivering

Produktionen av biobränslen och biovätskor bör noggrant undersökas mot bakgrund av 
högre livsmedelspriser och globala utmaningar.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Kriterierna för miljöhållbarhet 
kommer bara att ge resultat om de förmår 
ändra marknadsaktörernas beteende, och 
detta förutsätter att biobränslen och andra 
biovätskor som uppfyller kriterierna kan 
säljas till ett högre pris än sådana som 
inte gör det. Enligt massbalansmetoden 
för kontroll av efterlevnad finns det en 
fysisk koppling mellan produktionen av 
biobränslen och andra biovätskor som 
uppfyller kriterierna och konsumtionen 
av biobränslen och biovätskor i EU. 
Därigenom uppnår man en jämvikt 
mellan tillgång och efterfrågan och 
säkerställer en prismässig fördel som är 
större än i system där en sådan koppling 
saknas. Massbalanssystemet bör alltså 
användas för att kontrollera efterlevnad. 

utgår
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Därigenom säkerställer man att 
biobränslen och andra biovätskor som 
uppfyller kriterierna för miljöhållbarhet 
kan säljas till ett högre pris, att systemet 
fungerar på ett enhetligt sätt, samt att 
industrin inte belastas orimligt hårt. Även 
andra kontrollmetoder bör dock 
undersökas.

Motivering

Biobränslen måste uppfylla kriterierna för miljömässig hållbarhet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att utvecklingen på området 
förnybar energi på nationell nivå och 
EU-nivå inte ska komma i skymundan 
krävs det en regelbunden rapportering.

(50) För att utvecklingen på området 
förnybar energi på nationell nivå och
EU-nivå inte ska komma i skymundan 
krävs det en regelbunden och obyråkratisk 
rapportering.

Motivering

Rapporteringen bör ske utan byråkrati.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ”förnybar energi”: energi från 
förnybara, icke-fossila energikällor: 
vindenergi, solenergi, geotermisk energi, 
vågenergi, tidvattenenergi, vattenkraft, 
biomassa, deponigas, gas från 
avloppsreningsverk samt biogas,

(a) ”förnybar energi”: energi från 
förnybara, icke-fossila energikällor: 
vindenergi, solenergi, luftenergi, 
vattenenergi, jordenergi, geotermisk 
energi, vågenergi, tidvattenenergi, 
vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från 
avloppsreningsverk samt biogas,
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Motivering

Air, water and ground are renewable energy sources broadly used by heat-pumps and were 
recognised as such in the EU criteria set for the eco labelling of heat pumps. The 
technological characteristics of heat-pumps allows for such sources to yield and supply 
highly efficient heating , and therefore broadening the definition to include these energy 
media will clarify the potential to be exploited. Additionally, the specific technology used by 
heat-pumps permit to transfer energy from air, water and ground by using their temperature, 
positive or negative, for heating and cooling. In the objective of reaching the 20% of energy 
from renewables by 2020, the Commission's proposal should include a more exhaustive list of 
renewable sources. In this perspective, air, water and ground should be included in the 
Commission's text.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprungsgaranti för el, värme och kyla 
som produceras från förnybar energi

Ursprungsgaranti för el, värme, kyla och 
transporter som produceras från förnybar 
energi

Motivering

Systemet med ursprungsgarantier bör omfatta all förnybar energi.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) el, eller (i) el,

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) kyla och/eller värme, (berör inte den svenska versionen)
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) transporter.

Motivering

Systemet med ursprungsgarantier bör omfatta all förnybar energi.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den närmast 
föregående tvåårsperioden kan begära att 
de behöriga organ som utsetts i enlighet 
med artikel 7 till en annan medlemsstat 
överför de ursprungsgarantier som lämnats 
in för upphävande enligt artikel 8.1. Det 
behöriga organet i den medlemsstat som tar 
emot garantierna ska omedelbart upphäva 
dem.

(1) Medlemsstater vars andel förnybar 
energi i enlighet med den nationella 
handlingsplanen minst motsvarade den 
vägledande planen i del B i bilaga I kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de ursprungsgarantier 
som lämnats in för upphävande enligt 
artikel 8.1. Det behöriga organet i den 
medlemsstat som tar emot garantierna ska 
omedelbart upphäva dem.

Motivering

De nationella handlingsplanerna bör vara av avgörande betydelse för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 

utgår
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medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.
Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Motivering

Handel genom personer skulle strida mot de nationella stödstrategierna och öka kostnaderna 
för användningen av förnybar energi, vilket skulle leda till en betydande höjning av 
energipriserna.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.

utgår

Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

Motivering

Handel genom personer skulle strida mot de nationella stödstrategierna och öka kostnaderna 
för användningen av förnybar energi, vilket skulle leda till en betydande höjning av 
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energipriserna.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen
och tillhandahålla incitament för detta 
ändamål, för att kunna hantera 
utvecklingen av elproduktion från 
förnybara källor, inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

Motivering

Det är en nätoperatörs skyldighet och uppgift att sörja för att nätet har en så effektiv 
linjedragning som möjligt för att kunna tillgodose nationens elförsörjning. Utgående från sin 
effektivitet, sådan den bedömts av den nationella tillsynsmyndigheten, drar de nytta av detta. 
Ett utökat antal sammankopplingar kommer att leda till ökad handel. Dessa tillgångar bör 
emellertid erkännas av tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet för att 
trygga försörjningen. Då de som ansvarar 
för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
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säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Motivering

Försörjningstryggheten får inte äventyras.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och –förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och –förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.
Nätanslutningskostnaden (den sista milen
av anslutningen”) ska betalas av 
elproducenten.

Motivering

Nätoperatörerna måste utgående från tekniska bevekelsegrunder ange var någonstans den 
lämpligaste punkten för anslutning till nätet befinner sig. Den ”sista milen” är till nytta bara 
för producenten. Enligt de regler som gäller för producenter av konventionell el avses med 
detta också förnybara energikällor och kraftvärme. Om en producent av vad orsak det vara 
må upphör med elproduktionen vid en produktionsanläggning kommer denna ”sista mil” att 
bli en tillgång som står till ingen nytta. Alltså måste producenten ta hänsyn till detta redan i 
sin företagsplanering och inte ha andra att stå för kostnaderna.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är lämpligt får medlemsstaterna 4. När så är lämpligt får medlemsstaterna 
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kräva att överförings- och 
distributionsansvariga helt eller delvis 
övertar de kostnader som avses i punkt 3. 
Medlemsstaterna ska gå igenom (och vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbättra) 
ramarna och reglerna för att bära och 
fördela de kostnader som avses i punkt 3. 
Detta ska ske senast den 30 juni 2011 och 
därefter vart annat år för att integrationen 
av nya producenter ska ske enligt den 
punkten.

kräva att överförings- och 
distributionsansvariga helt eller delvis 
övertar kostnaderna för de nödvändiga 
nätförstärkningar som avses i punkt 3. 
Dessa kostnader kan bakas in i 
nätoperatörens tariffer för nätet och får 
inte omfattas av något system för 
incitament. Medlemsstaterna ska gå 
igenom (och vidta nödvändiga åtgärder för 
att förbättra) ramarna och reglerna för att
bära och fördela de kostnader som avses i 
punkt 3. Detta ska ske senast den 
30 juni 2011 och därefter vart annat år för 
att integrationen av nya producenter ska 
ske enligt den punkten.

Motivering

Om man på politiskt håll vill subventionera vissa energikällor och en nätoperatör som en 
följd av detta får vidkännas merkostnader ska kostnaderna erkännas såsom beviljade
oberoende av vilket system för incitament som gäller. Eftersom nätoperatörens 
utbyggnadsplan måste vara effektiv bör det helst göras en förhandskontroll från den 
nationella tillsynsmyndighetens sida.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsdelning som avses i 
punkt 3 ska ske genom en mekanism som 
baseras på objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier som tar hänsyn 
till de fördelar anslutningarna kan innebära 
för producenter (både de som ansluter sig i 
början och senare) samt för överförings-
och distributionsansvariga.

6. Den kostnadsdelning som avses i 
punkterna 3 och 4 ska ske genom en 
mekanism som baseras på objektiva, öppna 
och icke-diskriminerande kriterier som tar 
hänsyn till de fördelar anslutningarna kan 
innebära för producenter (både de som 
ansluter sig i början och senare) samt för 
överförings- och distributionsansvariga, 
liksom till hur de nya anläggningarna 
bidrar till unionens mål i kampen mot 
klimatförändringar.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att biobränslen och andra biovätskor 
ska beaktas för nedanstående (a-c) krävs att 
de uppfyller kraven i punkterna 2-5:

1. För att biobränslen och andra biovätskor 
ska beaktas för nedanstående (a-c) krävs att 
de uppfyller kraven i punkterna 1a-5:

Motivering

Ändringen är nödvändig eftersom det fastställs ett nytt kriterium.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Användningen av mark för 
produktion av biobränslen och biovätskor 
får inte konkurrera med markanvändning 
för livsmedelsproduktion.

Motivering

Man bör fästa extra uppmärksamhet vid att se till att livsmedelssituationen inte förvärras 
genom användningen av biobränslen.
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