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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Bestämmelserna i förslaget till direktiv för transportsektorn

Kommissionen lade den 23 januari 2008 fram en rad initiativ inom kampen mot 
klimatförändringen och i dem ingår också det här förslaget till direktiv om främjande av 
användningen av förnybar energi. Kommissionen föreslår där en ram för främjande av 
användningen av förnybar energi och inriktar sig på områdena el, uppvärmning, kylning och 
transporter.

För transporterna fastställer direktivet specifika mål för användningen av förnybar energi, 
närmare bestämt för användningen av biobränslen och biovätskor, vilkas andel ska uppgå till 
10 procent senast 2020. Därigenom kan man garantera enhetliga drivmedelsspecifikationer 
och trygga tillgången och öppna möjligheter för försörjning både genom inhemsk produktion 
och import samt minska oljeberoendet och stimulera den europeiska produktionen av 
biobränslen som fortfarande, till följd av de höga produktionskostnaderna, är rätt blygsam.

I övrigt införs genom förslaget till direktiv ett system för att garantera att biobränslen och 
biovätskor är ekologiskt hållbara, vilket görs med hjälp av en rad kriterier för miljöhållbarhet
(artikel 15) som ska uppfyllas för att biobränslena och biovätskorna ska få tas med vid 
beräkningar av uppfyllandet av direktivets siffermål samt för att de ska få komma i fråga för 
finansiellt stöd:

– De ska minska växthusgasutsläppen med minst 35 %. 

– De ska inte ha producerats med råvaror från mycket värdefulla marker (skog som inte i 
högre grad påverkats av mänsklig aktivitet, naturskyddsområden eller gräsmark med hög 
biologisk mångfald).

– De ska inte ha producerats med råvaror från mark med stora mängder bundet kol, såsom 
våtmarker eller beskogade områden.

I artikel 16 införs ett system för kontroll av kriterierna för biobränslen, både sådana som 
producerats inom Europeiska unionen och sådana som importerats.

I artikel 17 fastställs det hur minskningen av växthusgasutsläppen inom olika 
produktionskanaler för biobränslen ska beräknas, enligt värden och metoder som fastställts i 
bilaga VII, där det tas hänsyn till de positiva och negativa effekterna av förändrad 
markanvändning, såsom att en del av kolet i marken utan kompensation frigörs och kommer 
ut i atmosfären.

I artikel 18 åläggs medlemsstaterna ge allmänheten tillräcklig information om tillgängligheten 
på biobränslen för transporter (genom att det vid försäljningsstället anges om 
biobränsleandelen i mineraloljederivat överstiger 10 procent). Diesel med minst 
7 volymprocent biodiesel måste senast den 31 december 2010 säljas vid alla bensinstationer 
med fler än två dieselpumpar, vilket från och med den 31 december 2014 ska gälla för diesel 
med minst 10 volymprocent biodiesel.
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II. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden har sökt besvara frågor om användningen av biobränslen inom 
transportsektorn och om deras miljöhållbarhet och ekonomiska livsduglighet, med samtidig 
hänsyn tagen till den aktuella situationen, såväl globalt, med råvaruprishöjningarna, som
biobränslena påståtts vara orsak till, som europeiskt, med de beslut som ett antal 
medlemsstater nyligen fattat om att inställa sin produktion av biobränslen. Det förefaller alltså 
alltmer tveksamt om målet med 10 procent biobränslen ska kunna nås.

Biobränslena måste bidra till avsevärt minskade växthusgasutsläpp och även ta hänsyn till vad 
miljö och samhälle inom jordbruket kräver samt till de ekonomiska krav som är utmärkande 
för transportsektorn. Dessutom bör användningen av biobränslen i framtiden beröra alla 
transportsätt, alltså också sjöfarten och flyget, och inte inskränka sig till endast
vägtransporterna.

Föredraganden har i huvudsak inriktat sig på artiklarna om biobränslen och då i första hand 
velat ta upp ett antal frågeställningar:

 Det går inte att nå målet med att 10 procent av bränsleförsörjningen till transportväsendet 
ska bestå av biobränslen senast 2020, om man inte i omfattande skala tyr sig till första 
generationens biobränslen, som för med sig avsevärda problem för miljö och samhälle. I 
fråga om andra generationens biobränslen kommer användningen av dem fortfarande, 
fram till 2020, att ge upphov till tekniska och ekonomiska frågeställningar. Alltså föreslår 
jag att flexibilitet och ett successivt tillvägagångssätt införs för att detta mål på 10 procent 
ska kunna nås.

 Beträffande kriterierna för miljöhållbarhet och social hållbarhet vill föredraganden att de 
ska stämma överens med de kriterier som nu dryftas i samband med förslaget till översyn 
av direktiv 98/70/EG om bränslekvalitet, efter det betänkande som miljöutskottet antagit 
vid första behandlingen den 6 december 2007. Av omsorg om en bättre lagstiftning verkar 
det behövas identiska kriterier i vartdera förslaget, så att vi får ökade garantier för 
samhälle och miljö.

 Också andra energiformer än biobränslen måste tas med i direktivet.

 På kommittéförfarandets område bör det föreskrivande förfarandet med kontroll användas 
för hållbarhetskriterierna i internationella avtal.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism 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 förnybar 
energi för transporter, framför allt 
biobränslen men också väte ur förnybara 
källor, såsom bränsleceller, 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. 

Motivering

Det är inte bara biobränslen som bör anses som en lämplig teknik för att målet med 
10 procent förnybar energi för transporter ska nås. Annan teknik, såsom väte, bör också 
uppmuntras.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att Europeiska unionens 
utsläpp av växthusgaser och beroende av 
energiimport ska minska bör utbyggnaden 
av förnybar energi stå i ett nära samband 
med en ökning av energieffektiviteten.

Motivering

Den avsevärda utbyggnaden av förnybar energi förutsätter att den totala energiförbrukningen 
minskas åtskilligt (väl att märka också med hjälp av åtgärder till förmån för bättre 
energieffektivitet).
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Vid Europeiska rådets möte i Bryssel i 
mars 2007 uppmanades kommissionen att 
lägga fram ett förslag till ett omfattande 
direktiv om användning av samtliga 
förnybara energikällor. Direktivet kunde 
innehålla kriterier och bestämmelser för att 
säkerställa en hållbar tillgång och 
användning av bioenergi. Kriterierna bör 
ingå i ett större system som inte bara 
omfattar biobränslen utan också 
biovätskor. Sådana hållbarhetskriterier bör 
därför anges i det här direktivet. Ett 
osammanhängande regelverk skulle leda 
till extrakostnader för företagen och 
inkonsekvenser på miljöområdet. För att 
undvika detta är det viktigt att man 
samordnar hållbarhetskriterierna för 
biobränslen i det här direktivet med dem i 
direktiv 98/70/EG. Kommissionen bör 
också år 2010 bedöma om även andra 
biomassatillämpningar bör ingå.

(36) Vid Europeiska rådets möte i Bryssel i 
mars 2007 uppmanades kommissionen att
lägga fram ett förslag till ett omfattande 
direktiv om användning av samtliga 
förnybara energikällor. Direktivet kunde 
innehålla kriterier och bestämmelser för att 
säkerställa en hållbar tillgång och 
användning av bioenergi. Kriterierna bör 
ingå i ett större system som inte bara 
omfattar biobränslen utan också 
biovätskor. Sådana hållbarhetskriterier bör 
därför anges i det här direktivet. Ett 
osammanhängande regelverk skulle leda 
till extrakostnader för företagen och 
inkonsekvenser på miljöområdet. För att 
undvika sådana extrakostnader, samt, av 
omsorg om bättre gemenskapslagstiftning, 
förebygga sådana inkonsekvenser, är det 
viktigt att hållbarhetskriterierna för 
biobränslen i det här direktivet respektive i 
direktiv 98/70/EG är identiska. 
Kommissionen bör också år 2010 bedöma 
om även andra biomassatillämpningar bör 
ingå.

Motivering

Hållbarhetskriterierna som föreslagits av kommissionen måste vara identiska med 
hållbarhetskriterierna i direktiv 98/70/EG om bränslekvalitet, med vilket första behandlingen 
framskridit längre än den gjort med föreliggande förslag. Man måste undvika alla 
normkonflikter mellan de båda direktiven, som hänför sig till samma område, men behandlar 
det ur olika perspektiv.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att uppnå målet på 10%
biobränslen måste man se till att 
blandningar med större andel biodiesel än 
vad som anges i standarden EN590/2004 
släpps ut på marknaden.

(48) För att uppnå målet på 10 % förnybar 
energi för transporter måste man, för 
biobränslenas del, se till att blandningar 
med större andel biodiesel än vad som 
anges i standarden EN590/2004 släpps ut 
på marknaden.

Motivering

Det är inte bara biobränslen som bör anses som en lämplig teknik för att målet med 
10 procent förnybar energi för transporter ska nås. Annan teknik, såsom väte, bör också 
uppmuntras.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Tillverknings- och logistikkedjan 
för biobränslen bör särskilt 
uppmärksammas, framför allt vilka 
infrastrukturer som finns tillgängliga för 
transport och distribution av dem inom 
Europeiska unionen. Logistikkedjan vid 
biobränsleleveranser har i själva verket 
stor betydelse för målet med minskade 
växthusgasutsläpp. Att minska 
växthusgasutsläppen i samband med den 
bör därför högprioriteras. Följaktligen 
behövs det stimulans till att det skapas en 
infrastruktur för produktion, logistik och 
distribution av biobränslen, framför allt 
med hjälp av projekt som ekonomiskt 
stötts inom de transeuropeiska 
energinäten.
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Motivering

Användningen av biobränslen inom Europeiska unionen bör åtföljas av investeringar i 
infrastrukturer för produktion, distribution och inom logistiken, till exempel med hjälp av de 
transeuropeiska energinäten, för att inte bristen på infrastrukturer ska fördröja uppnåendet 
av målet. Om biobränslen transporteras över alltför långa avstånd mellan produktions- och 
distributionsorterna blir detta dessutom en källa till växthusgasutsläpp, så att den positiva 
balansen i fråga om utsläppsminskning kommer att äventyras.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av andelen förnybar 
energi på transportområdet ska alternativ 
energi tas med, såsom biobränslen och 
andra biovätskor, väte från förnybara 
energikällor, såsom bränsleceller eller el 
från förnybara energikällor.

Motivering

Det är inte bara biobränslen som bör anses som en lämplig teknik för att målet med 
10 procent förnybar energi för transporter ska nås. Annan teknik, såsom väte, bör också 
uppmuntras.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom transportsektorn ska de nationella 
handlingsplanerna, utöver de åtgärder 
som nämnts i föregående stycke, 
innehålla åtgärder till förmån för 
produktions- och logistikkedjan för 
förnybar energi, såsom biobränslen, 
gasformiga bränslen såsom biometan, 
väte och el från förnybara källor. Dessa 
åtgärder ska vara berättigade till 
finansiering enligt föreskrifterna för de 
transeuropeiska energinäten och bör med 
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hjälp av investeringar i infrastrukturen 
underlätta produktionen, transporten och 
distributionen direkt till konsumenterna 
av energi från förnybara källor inom 
Europeiska unionen. Det bör också 
övervägas krav på att medlemsstaterna 
bör stimulera utvecklingen av 
infrastruktur för bränslepåfyllning för att 
på det sättet skapa nödvändiga 
förutsättningar för en omfattande hållbar 
rörlighet.

Motivering

Användningen av energi från förnybara källor bör åtföljas av investeringar i produktions-
och transportinfrastrukturen och i logistiken, till exempel genom de transeuropeiska 
energinäten, för att inte uppnåendet av målet ska fördröjas genom brist på infrastruktur.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtkomst till elnätet Åtkomst till nätet

Motivering

Det system som erbjuds för stöd till att biogas används för produktion av värme och el måste 
ges en motsvarighet i form av ekonomiskt neutrala system för stöd till produktion av biometan 
med sådan kvalitet att den kan sändas ut i rörledningar och användas som fordonsbränsle.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Kriterier för miljöhållbarhet samt sociala 
kriterier för biobränslen och andra 

biovätskor
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Motivering

I artikel 15 måste det tas med krav på sociala kriterier, liksom det gjorts i det betänkande som 
handlade om en översyn av direktiv 98/70/EG om bränslekvalitet och som antogs av 
Europaparlamentets miljöutskott vid första behandlingen, för att kriterierna ska bli identiska i 
vartdera direktivet. Man måste undvika alla normkonflikter mellan de båda direktiven, som 
hänför sig till samma område, men behandlar det ur olika perspektiv.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna för biobränslen 

och andra biovätskor

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna samt 

kriterierna för social hållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Motivering

Produktionen av biobränslen kan medföra allvarliga samhällsproblem i de områden där den 
bedrivs, framför allt i tredjeländer. Därför bör medlemsstaterna och kommissionen vid sin 
kontroll av kriterierna också befatta sig med de sociala aspekterna och inte bara de 
miljörelaterade aspekterna på produktionen av biobränslen.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska operatörerna lämnar in pålitlig 
information och att de på begäran upplyser 
medlemsstaten om vilka uppgifter som 
ligger till grund för informationen. 
Medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska aktörerna ser till att den 
information de lämnar genomgår en 
oberoende granskning, och att det 
inkommer med bevis för att så skett. 
Granskningen ska visa att de system som 
de ekonomiska aktörerna använder är 
korrekta, pålitliga och omöjliga att 

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
ekonomiska operatörerna lämnar in pålitlig 
information om hållbarheten ur 
miljösynvinkel och social synvinkel hos 
biobränslen och andra biovätskor och att 
de på begäran upplyser medlemsstaten om 
vilka uppgifter som ligger till grund för 
informationen. Medlemsstaterna ska kräva 
att de ekonomiska aktörerna ser till att den 
information de lämnar genomgår en 
oberoende granskning, och att det 
inkommer med bevis för att så skett. 
Granskningen ska visa att de system som 
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förfalska. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av frekvensen av 
provtagningen och vilken metod som ligger 
bakom den samt uppgifternas 
tillförlitlighet.

de ekonomiska aktörerna använder är 
korrekta, pålitliga och omöjliga att 
förfalska. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av frekvensen av 
provtagningen och vilken metod som ligger 
bakom den samt uppgifternas 
tillförlitlighet.

Motivering

Produktionen av biobränslen kan medföra allvarliga samhällsproblem och miljöproblem i de 
områden där den bedrivs, framför allt i tredjeländer. Därför bör medlemsstaterna och 
kommissionen vid sin kontroll av kriterierna också befatta sig med samtliga sociala aspekter 
och miljörelaterade aspekter på produktionen av biobränslen.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år. 

6. Beslut i enlighet med punkt 4 ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.3. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år. 

Motivering

Europaparlamentet måste med hjälp av det föreskrivande förfarandet med kontroll få vara 
med och övervaka att bilaterala och multilaterala avtal är förenliga med 
miljöhållbarhetskraven och de sociala kriterierna.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkterna 2 och 3 ska på 
motsvarande sätt gälla för bränslen som 
är avsedda för motorer med gnisttändning 
och innehåller bioetanol.
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Motivering

För att målen i fråga om biobränsle ska kunna uppnås måste ofrånkomligen bränslen som är 
avsedda för motorer med gnisttändning (alltså vanliga bensinmotorer) och innehåller 
bioetanol finnas att tillgå vid alla bensinstationer.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, 
effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

a) De relativa miljömässiga och sociala
fördelarna och kostnaderna med olika 
biobränslen, effekterna på 
biobränsleområdet av gemenskapens 
importlagstiftning, konsekvenserna för 
försörjningstryggheten samt åtgärder för att 
uppnå balans mellan inhemsk produktion 
och import.

Motivering

Kommissionen ska i sina rapporter som framläggs för parlamentet och rådet ta hänsyn också 
till hur de tidigare nämnda sociala kriterierna uppfylls, och inte bara till 
miljöhållbarhetskraven.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Kommissionen ska, om så är befogat och 
med hänsyn tagen till de faktorer som 
nämns i led a–d, föreslå korrigerande 
åtgärder för mängden förnybar energi på 
transportområdet och för 
miljöhållbarhetskraven och de sociala 
kriterierna för biobränslen.
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Motivering

Det är skäl att precisera, inte bara de korrigerande åtgärderna för mängden förnybar energi 
för transporter, eftersom mängden kan variera utgående från marknadens utveckling och
vetenskapens framsteg, utan också vilka miljöhållbarhetskrav och sociala kriterier som ska 
uppfyllas.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Bilaga III – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bioetanol (etanol som framställs av 
biomassa)

Bioetanol (etanol som framställs av 
biomassa och/eller den biologiskt 
nedbrytbara delen av avfall och som ska 
användas som biobränsle)

Motivering

Bioetanol bör i bilagan till direktivet definieras på samma sätt som i direktiv 2003/30/EG, 
som syftar till att främja användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel 
inom transporter, och detta sker genom att det läggs till att avfall kan användas vid 
produktionen av biobränsle.
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