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KORTFATTAD MOTIVERING

Efter uppmaningarna från Europeiska rådet vid dess möten i mars 2006 och 2007 om 
upprättande av en europeisk energipolitik och kamp mot klimatförändringen genom en politik 
för att främja förnybar energi har kommissionen föreslagit en färdplan för förnybar energi. 
Genom detta förslag till direktiv omsätts färdplanen i lagstiftning.

Innehåll i förslaget till direktiv

Hittills har det funnits separata direktiv om el producerad från förnybara energikällor och om 
agrobränslen, men ingen lagstiftning om uppvärmning och kylning med hjälp av förnybara 
energikällor.

I detta förslag till direktiv fastställs principer för att säkra att andelen förnybara energikällor i 
EU:s slutliga förbrukning av energi uppgår till 20 % 2020. Vidare fastställs nationella 
övergripande mål för varje medlemsstat, medan medlemsstaterna själva får avgöra hur mycket 
de tre huvudsektorer som avses – el, uppvärmning och kylning samt transport – ska bidra till 
det nationella målet. Emellertid föreslås en obligatorisk minsta andel på 10 % förnybar energi 
(främst agrobränslen) inom transportsektorn.

Två flexibilitetsmekanismer gör det möjligt att balansera medlemsstaternas insatser i 
förhållande till deras ”naturliga” potential:

– Handel med ursprungsgarantier inom EU.
– Import av förnybar energi från tredjeländer.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden beklagar till att börja med att energiskogssektorn och dess hållbarhetskriterier 
inte specifikt behandlas i förslaget till direktiv.

Om EU vill minska sitt energiberoende och förbättra sin försörjning med vegetabiliskt protein 
måste man finna en jämvikt mellan inhemsk produktion och import. Man bör främja 
decentraliserad och lokal produktion av förnybar energi och utveckling av korta ekonomiska 
kretslopp som bidrar till en miljömässigt och territoriellt mer gynnsam energibalans och 
skapande av arbetstillfällen i landsbygdsområden.

EU bör dessutom tillämpa samma hållbarhetskriterier för inhemsk produktion och import.

Under rådande förhållanden med prisökningar och livsmedelskris bör man undvika 
nyttjandekonflikter mellan jordbruksproduktion av livsmedel respektive energi. 
Föredraganden föreslår därför att målet med 10 % upphör att vara bindande och kräver att det 
främst nås genom utnyttjande av förnybart organiskt material som inte utgör livsmedel, och 
kommissionen uppmanas att framför allt stödja forskning om och utveckling av andra 
generationens agrobränslen. Vad beträffar kriterierna för produktion av agrobränslen måste de 
ha anknytning till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
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Slutligen vill föredraganden erinra om att det huvudsakliga bindande mål som ska nås är 20 %
av den totala energiförbrukningen och att man därför bör främja en stabilisering och därefter 
en minskning av förbrukningen av fossila bränslen fram till 2020 för att kontrollera både 
täljaren (utbudet av förnybar energi) och nämnaren (den slutliga förbrukningen av energi, 
oavsett användning).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Ökad användning av förnybar energi är 
en viktig komponent i det åtgärdspaket 
som krävs för att minska utsläppen av 
växthusgaser och uppfylla 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
samt andra åtaganden på internationell nivå 
eller EU-nivå om att minska utsläppen av 
växthusgaser efter 2012. Förnybar energi
spelar också en viktig roll för att trygga 
energiförsörjningen, stimulera den tekniska 
utvecklingen och ge möjligheter till 
sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden.

(1) Kontroll och minskning av 
energiförbrukningen i EU samt ökad 
användning av förnybar energi är viktiga 
komponenter i det åtgärdspaket som krävs 
för att minska utsläppen av växthusgaser 
och uppfylla Kyotoprotokollet till Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar samt andra åtaganden 
på internationell nivå eller EU-nivå om att 
minska utsläppen av växthusgaser efter 
2012. Dessa aspekter spelar också en 
viktig roll för att trygga 
energiförsörjningen, stimulera den tekniska 
utvecklingen och ge möjligheter till 
sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 2

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

(2) Eftersom transportsektorn är den 
ekonomiska sektor där utsläppen av 
växthusgaser ökar snabbast och 
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beroende av importerad olja – som svarar 
för de mest akuta 
energiförsörjningsproblemen – och 
påverka marknaden för drivmedel.

problemet med EU:s energiberoende är 
störst, är det nödvändigt att förbättra
kvaliteten på drivmedel, minska utsläppen 
av koldioxid från bränslen, utveckla 
bränslen som framställs av förnybart 
organiskt och icke-fossilt material och 
främja mer hållbara och energisnåla 
transportsätt, t.ex. kollektivtrafik och 
kombinerade tåg- och vägtransporter.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Förnybart fast bränsle som 
energiskog är den främsta förnybara 
energikällan i EU. Ändå saknas det 
fortfarande EU-lagstiftning om värme-
eller kylnät som utnyttjar biomassa. Det 
är därför lämpligt att fastställa 
hållbarhetskriterier för användning av 
biomassa från skog avseende
kraftvärmeproduktion i pannor med hög 
energieffektivitet och en hållbar 
förvaltning av skogsresurserna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Att använda jordbruksavfall såsom 
gödsel och flytgödsel och annat 
animaliskt och organiskt avfall för att 
producera biogas ger betydande 
miljöfördelar eftersom det har en stor 
potential att minska utsläppen av 
växthusgaser, både vid produktion av 
värme och kraft och när det används som 
biobränsle. Biogasanläggningar kan, 
eftersom de är decentraliserade till sin 
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karaktär och har en regional 
investeringsstruktur, ge ett avgörande 
bidrag till den hållbara utvecklingen på 
landsbygden och ge jordbrukarna nya 
inkomstmöjligheter.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Forskningsstödet i unionen för att 
utveckla effektiva och hållbara förnybara 
energikällor borde mer än hittills stödja 
utveckling av ”andra och tredje 
generationens biobränslen” samt andra 
biobränslen med hög potential att minska 
utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Prisstegringen på livsmedel beror på 
en kombination av flera faktorer, 
t.ex. börsspekulationens oerhörda 
utveckling på terminsmarknaderna för 
jordbruksprodukter, den ökade 
efterfrågan från tillväxtekonomierna och 
utvecklingen av agrobränslen men också 
de sämre skördarna till följd av extrema 
klimatförhållanden. Eftersom situationen 
är oerhört oroande har unionen ett 
ansvar för att undvika all konkurrens 
mellan livsmedels- och energiproduktion, 
så att en tryggad livsmedelsförsörjning 
prioriteras.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I detta sammanhang är 
kommissionens förslag om att inom 
ramen för hälsokontrollen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken avskaffa 
stödet till energigrödor på 45 euro per 
hektar relevant. De belopp som därmed 
sparas bör användas för att finansiera 
forskning om och utveckling av andra 
generationens agrobränslen.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna sträva 
efter att följa en vägledande plan i flera 
steg. De bör också upprätta nationella 
handlingsplaner med mål för olika 
sektorer, med beaktande av att biomassa 
kan användas på olika sätt och att det 
därför är viktigt att börja utnyttja nya 
biomassaresurser.

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna sträva 
efter att följa en vägledande plan i flera 
steg. De bör också upprätta nationella 
handlingsplaner med mål för olika 
sektorer, med beaktande av att biomassa 
kan användas på olika sätt och att det 
därför är viktigt att börja utnyttja nya 
biomassaresurser. Nya biomasseresurser 
bör emellertid uppfylla unionens
miljölagstiftning.

Motivering

Import av biomassa och biobränslen från länder som inte uppfyller EU:s miljölagstiftning bör 
förbjudas. Sådan import är omotiverad, och målet för den förnybara energins andel av 
Europeiska unionens energibalans bör genomföras med stöd av gemenskapens potential.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Biomassa fungerar som en 
kolreserv, eftersom växter under sin 
tillväxt tar upp koldioxid ur atmosfären 
(fotosyntes med klorofyll) och binder den 
tills de förbränns eller når ett långt 
framskridet nedbrytningsstadium. 
Användning av trä som bygg- eller 
anläggningsmaterial gör det möjligt att 
förlänga denna kolbindning under hela 
produktens livscykel och på så sätt skapa 
en veritabel kolsänka, dock under 
förutsättning att skogarna förvaltas på ett 
hållbart sätt.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Utbyggnad av förnybar energi och 
ökad energieffektivitet bör vara nära 
kopplade till varandra för att minska 
utsläppen av växthusgaser och beroendet 
av energiimporter.

Motivering

Den rejäla utbyggnaden av förnybar energi förutsätter att den totala energiförbrukningen 
(särskilt också genom åtgärder för att öka energieffektiviteten) minskas avsevärt.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Importerad el som producerats från 
förnybara energikällor utanför 
gemenskapen kan räknas in i 
medlemsstaternas mål. För att undvika en 
nettoökning av utsläppen av växthusgaser 
genom att man slutar använda befintliga 
förnybara energikällor och helt eller delvis 
ersätter dem med konventionella 
energikällor, bör man endast ta med 
elektricitet som producerats i sådana 
anläggningar för förnybar energi som tagits 
i drift efter det att direktivet trätt i kraft. 
För att säkerställa att sådan import kan 
spåras och redovisas på ett tillförlitligt sätt 
är det lämpligt att den äger rum inom ett 
system med ursprungsgarantier. Man bör 
överväga att ingå avtal med tredjeländer 
om hur denna handel med förnybar el ska 
organiseras.

(18) Importerad el som producerats från 
förnybara energikällor utanför 
gemenskapen kan räknas in i 
medlemsstaternas mål. För att undvika en 
nettoökning av utsläppen av växthusgaser 
genom att man slutar använda befintliga 
förnybara energikällor och helt eller delvis 
ersätter dem med konventionella 
energikällor, bör man endast ta med 
elektricitet som producerats i sådana 
anläggningar för förnybar energi som tagits 
i drift efter det att direktivet trätt i kraft. 
För att säkerställa att sådan import kan 
spåras och redovisas på ett tillförlitligt sätt 
är det lämpligt att den äger rum inom ett 
system med ursprungsgarantier. Man bör 
endast överväga att ingå sådana avtal med 
tredjeländer som uppfyller unionens 
miljölagstiftning.

Motivering

Import av biomassa och biobränslen från tredjeländer är kostnadsmässigt ineffektivt och 
inverkar negativt på miljön, i synnerhet som en del av tredjeländerna producerar dessa 
råvaror på ett sätt som inte tar hänsyn till hållbarhetskriterierna.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Som en reaktion på de högre 
livsmedelspriserna vore det lämpligt om 
unionen vidtog åtgärder för att förbättra 
jordbrukets utbud och för att garantera 
livsmedelssäkerheten, inbegripet 
främjande av hållbarhetskriterier för 
biobränslen och utveckling av andra och 
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tredje generationens biobränslen i 
unionen och internationellt, samt för att 
stärka jordbruksforskningen.

Motivering

Europeiska kommissionen antog den 20 maj 2008 ett meddelande, i vilket den visar på 
eventuella politiska åtgärder för att mildra följderna av de internationellt stigande 
livsmedelspriserna. Dessa aspekter utgör del av en föreslagen strategi i tre delar.

Ändringsförslag 13

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 detta är det viktigt att man
samordnar hållbarhetskriterierna för 
biobränslen i det här direktivet med dem i 
direktiv 98/70/EG. Kommissionen bör 
också innan detta direktiv träder i kraft 
fastställa hållbarhetskriterier för andra 
biomassatillämpningar och göra en 
bedömning av potentiella 
nyttjandekonflikter med framför allt 
industriell skogsanvändning.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Man bör förhindra både att 
ekonomiska aktörer tvingas utföra onödigt 
betungande forskning och att man ställer 
om sådan mark med stora kollager som i 
efterhand visar sig vara olämplig för 
produktion av råvaror för biobränslen och 
andra biovätskor. I detta syfte bör man inte 
ställa om sådana marktyper vars minskade 
kollager vid omställning inte inom rimlig 
tid – med beaktande av det faktum att det 
brådskar att vidta åtgärder mot 
klimatförändringarna – kan kompenseras 
med minskade utsläpp av växthusgaser 
genom produktion av biobränslen och 
andra biovätskor. Olika genomgångar av 
världens kollager har lett till slutsatsen att 
våtmarker och kontinuerligt beskogade
områden bör ingå i denna kategori.

(38) Man bör förhindra både att 
ekonomiska aktörer tvingas utföra onödigt 
betungande forskning och att man ställer 
om sådan mark med stora kollager som i 
efterhand visar sig vara olämplig för 
produktion av råvaror för biobränslen och 
andra biovätskor. I detta syfte bör man inte 
ställa om sådana marktyper vars minskade 
kollager vid omställning inte inom rimlig 
tid – med beaktande av det faktum att det 
brådskar att vidta åtgärder mot 
klimatförändringarna – kan kompenseras 
med minskade utsläpp av växthusgaser 
genom produktion av biobränslen och 
andra biovätskor. Olika genomgångar av 
världens kollager har lett till slutsatsen att 
våtmarker och områden med primärskog 
bör ingå i denna kategori.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Landområden som innehåller stora 
mängder kol i jorden eller vegetationen 
bör inte heller användas inom ramen för 
andra projekt för förnybar energi såsom 
anläggande av vindkraftverk och vägar 
till dessa, inbegripet ”flytande vägar” och 
annan infrastruktur. Sådana 
verksamheter på torvmark kommer 
oundvikligen att leda till att stora 
områden av torvmossen torkar ut och att 
lagrad kol frigörs i luften så att det bildas 
koldioxid.
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Motivering

Torvmark utgör en kolsänka. Anläggandet av vindkraftverk, ”flytande vägar” och annan 
infrastruktur leder till att den naturliga dräneringen avbryts och att torvmarken torkar ut, 
varpå stora mängder koldioxid släpps ut i luften och det skapas ännu mer koldioxidutsläpp än 
vidkraftverken någonsin kan bidra till att spara in.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs i 
direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 
som i olika internationella fördrag och 
liknande anses vara viktiga för hela 
mänskligheten, bör i stället bevaras. 
Konsumenterna i EU skulle också tycka att 
det vore moraliskt oacceptabelt om deras 
ökade användning av biobränslen och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden förstördes. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 
kriterier varigenom biobränslen och andra 
biovätskor bara kan bli föremål för 
stimulansåtgärder om man kan garantera 
att de inte producerats i områden med stor 
biologisk mångfald. Enligt de kriterier som 
valts ska skogar betraktas som biologiskt 
rika om de inte i större grad påverkats av 
mänsklig verksamhet (enligt den definition 
som används av FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation, FN:s ekonomiska 
kommission för Europa och 
ministerkonferensen om skydd av skogarna 
i Europa) eller om de omfattas av nationell 
naturskyddslagstiftning. Med tanke på att 
vissa typer av gräsmark har stor biologisk 
mångfald bör inte biobränslen som 
framställs av råvaror från sådan mark 
kunna bli föremål för stimulansåtgärder 

(39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs 
i direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 
som i olika internationella fördrag och
liknande anses vara viktiga för hela 
mänskligheten, bör i stället bevaras. 
Konsumenterna i EU skulle också tycka att 
det vore moraliskt oacceptabelt om deras 
ökade användning av biobränslen och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden i medlemsstaterna 
och exporterande tredjeländer förstördes 
och livsmedelssäkerheten skadades. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 
kriterier varigenom biobränslen och andra 
biovätskor bara kan bli föremål för 
stimulansåtgärder eller bara får 
importeras till unionen om man kan 
garantera att de inte producerats i områden 
med stor biologisk mångfald och inte 
skadar livsmedelssäkerheten i de 
producerande länderna. Enligt de kriterier 
som valts ska skogar betraktas som 
biologiskt rika om de inte i större grad 
påverkats av mänsklig verksamhet (enligt 
den definition som används av 
FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation, FN:s ekonomiska 
kommission för Europa och 
ministerkonferensen om skydd av skogarna 
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enligt det här direktivet. Kommissionen 
bör, i enlighet med senaste vetenskapliga 
rön och tillämpliga internationella normer, 
ta fram kriterier eller geografiska 
avgränsningar för att fastställa vilka 
områden som utgör sådan gräsmark.

i Europa ) eller om de omfattas av nationell 
naturskyddslagstiftning. Med tanke på att 
vissa typer av gräsmark har stor biologisk 
mångfald bör inte biobränslen som 
framställs av råvaror från sådan mark 
kunna bli föremål för stimulansåtgärder 
enligt det här direktivet. Kommissionen 
bör, i enlighet med senaste vetenskapliga 
rön och tillämpliga internationella normer, 
ta fram kriterier eller geografiska 
avgränsningar för att fastställa vilka 
områden som utgör sådan gräsmark.

Ändringsförslag 17

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. 
Motsvarande certifieringsbestämmelser 
bör garantera minimistandarder för en 
miljömässigt hållbar produktion av 
sådana bränslen och för den globala 
hållbarhetens skull också tillämpas på 
importer från tredjeländer.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) För att öka produktionen av 
biobränslen på ett hållbart sätt i unionen 
krävs att det obligatoriska arealuttaget i 
jordbruket avskaffas så snart som möjligt 
och därmed ett upphävande av förordning 
(EG) nr 1782/20031. Detta upphävande 
bör åtföljas av åtgärder för att säkra den 
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biologiska mångfalden.
__________
1 EUT L 270, 21.10.2003. s. 56. 
Förordningen senast ändrad genom 
förordning (EG) nr 479/2008 (EUT L 148, 
6.6.2008, s. 1).

Motivering

I enlighet med förordning (EG) nr 1107/2007 av den 26 september 2007 om undantag från 
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör man kräva ett allmänt avskaffande 
av det obligatoriska arealuttaget.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Kraven på att införa ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor bör bedömas 
av kommissionen senast 2010. Man bör då 
beakta att biomassaresurserna måste 
förvaltas på ett hållbart sätt.

(47) Kraven på att införa en 
konsekvensutvärdering avseende 
hållbarhet och livsmedelssäkerhet för 
energimässig användning av biomassa bör 
bedömas av kommissionen innan detta 
direktiv träder i kraft. Man bör då beakta 
att biomassaresurserna måste förvaltas på 
ett hållbart sätt.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Jordbruket och skogsbruket i 
unionen har i väsentlig mån bidragit till 
att minska effekterna av 
klimatförändringen, vilket bevisas av att 
utsläppsminskningen av växthusgaser 
från jordbruk var 10 % under perioden 
1990–2004 i EU-15 och 14 % i EU-25. 
Jordbruksutsläppen i EU förväntas 2010 
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ligga 16 % under 1990 års nivå. Det 
oaktat välkomnas alla ansträngningar i 
syfte att främja nya, energieffektiva 
produktionssätt och ytterligare minska 
utsläppen av växthusgaser via 
finansiering av investeringar och 
forskning för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 47b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47b) Kommissionen konstaterade i sitt 
meddelande av den 26 november 1997 
med titeln ”Energi för framtiden: 
Förnybara energikällor – Vitbok för en 
gemenskapsstrategi och handlingsplan”
(KOM(97)0599) att mängden energi som 
produceras av biomassa behöver 
fördubblas och mer därtill om målet att 
öka användningen av förnybara 
energikällor inom ramen för energimixen
ska uppnås.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 47c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47c) I sin resolution av den 12 mars 2008 
om hållbart jordbruk och biogas: behov 
av översyn av EU-lagstiftningen1

konstaterade Europaparlamentet att 
biogas rymmer en viktig potential, särskilt 
inom förnybar energi. Potentialen för en 
ansenlig ökning av biogasproduktionen är 
hög, särskilt med tanke på att bidrag från 
djuruppfödning (stallgödsel), slam, avfall 
och växter som inte är lämpliga för föda 
eller foderproduktion utgör lämpligt 
biogasmaterial. För att denna potential 
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ska kunna förverkligas behövs en 
konsekvent biogaspolitik i unionen som 
kan förverkligas genom en samordning av 
den relevanta EU-politiken, till exempel 
politiken för förnybar energi, den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
politiken för landsbygds- och 
regionutveckling. Det behövs åtgärder för 
att uppföra och främja 
biogasinstallationer baserade på nationell 
eller regional konsekvensanalys och för 
att främja de installationer som, på 
nationell eller regional nivå, är mest 
förmånliga med tanke på miljön och som 
är ekonomiskt hållbara. Om det enligt 
förordningar om utvecklingen av regioner 
och landsbygd inte är tillåtet at finansiera 
sådana åtgärder måste förordningarna 
ändras. Medlemsstaterna bör utarbeta 
nationella och regionala planer för att 
begränsa rättsliga och administrativa 
hinder. Naturgas eller andra fossila 
bränslen bör inte ha företräde inom 
områden där det går att sälja värme från 
biogas för lokal uppvärmning. Årlig 
statistik och årliga rapporter om 
produktionen av biogas inom jordbruket 
behövs för att kunna följa upp målen.
_____________
1 Antagna texter, 
P6_TA-PROV(2008)0095.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi. Det 
innehåller bindande mål för andelen 
förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för transportändamål. 
Det innehåller också bestämmelser om 

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi. Det 
innehåller bindande mål för andelen 
förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för transportändamål. 
Det innehåller också bestämmelser om 
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ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden och anslutning till elnätet 
beträffande förnybar energi. I direktivet 
fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen och andra 
biovätskor.

ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden och anslutning till elnätet 
beträffande förnybar energi. Syftet med 
detta direktiv är att uppnå en fullständig 
harmonisering av hållbarhetskriterierna 
för agrobränslen och andra biovätskor 
samt av energi för uppvärmning eller 
kylning som produceras från förnybara 
energikällor.

Motivering

Direktivet bör omfatta kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) biomassa: den biologiskt nedbrytbara
delen av produkter, avfall och 
restprodukter från jordbruk (bland annat 
material av vegetabiliskt och animaliskt 
ursprung), skogsbruk och därmed 
förknippad industri, liksom den biologiskt 
nedbrytbara delen av industriavfall och 
kommunalt avfall,

(b) biomassa: den delen av produkter, 
avfall och restprodukter som kommer från 
jordbruk (bland annat material av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung), 
skogsbruk och därmed förknippad industri, 
liksom motsvarande del av industriavfall 
och kommunalt avfall, oavsett om delarna 
är biologiskt nedbrytbara eller inte,

Motivering

I direktivet bör det finnas en exakt definition av biomassa för att man ska undvika förvirring 
mellan begreppet biologisk nedbrytbarhet, eftersom icke förnybara produkter kan vara 
biologiskt nedbrytbara, och en produkts förnybara ursprung.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) biobränslen: flytande eller gasformiga 
bränslen som framställs av biomassa och 
som används för transportändamål,

(f) biobränslen: flytande eller gasformiga 
bränslen som framställs av biomassa och 
som används för transportändamål, varvid 
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minst nedanstående produkter ska anses 
som biobränslen:
i) bioetanol: etanol enligt 
underrubrik 2207 10 00 i den 
kombinerade nomenklaturen enligt rådets 
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 
23 juli 1987 om tulltaxe- och 
statistiknomenklaturen och om 
Gemensamma tulltaxan1, som innehåller 
minst 99 volymprocent alkohol, som 
framställs av biomassa och/eller den 
biologiskt nedbrytbara delen av avfall, 
vars egenskaper minst motsvarar kraven i 
normen EN 15376 och som ska användas 
som biobränsle,
ii) biodiesel: metylester av dieselkvalitet 
från vegetabilisk eller animalisk olja, som 
ska användas som biobränsle,
iii) biogas: en bränslegas som framställs 
av biomassa och/eller den biologiskt 
nedbrytbara delen av avfall som kan 
renas till naturgaskvalitet och som ska 
användas som biobränsle, eller vedgas,
iv) biometanol: metanol som framställs av 
biomassa och ska användas som 
biobränsle,
v) biodimetyleter: dimetyleter som 
framställs av biomassa och ska användas 
som biobränsle,
vi) bio-ETBE (etyltertiärbutyleter): ETBE 
som framställs av bioetanol. 
Volymandelen biobränsle i bio-ETBE 
beräknas till 47 %,
vii) bio-MTBE (metyltertiärbutyleter): 
bränsle som framställs av biometanol. 
Volymandelen biobränsle i bio-MTBE 
beräknas till 36 %,
viii) syntetiska biobränslen: syntetiska 
kolväten eller blandningar av syntetiska 
kolväten, som framställs av biomassa,
ix) bioväte: vätgas som framställs av 
biomassa och/eller den biologiskt 
nedbrytbara delen av avfall, och som ska 
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användas som biobränsle,
x) ren vegetabilisk olja: olja framställd 
från oljeväxter genom pressning, 
extraktion eller jämförbara metoder, rå 
eller raffinerad men kemiskt oförändrad, 
då den är förenlig med motortyperna och 
motsvarande utsläppskrav.
_________________
1 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen 
senast ändrad genom kommissionens 
förordning (EG) nr 360/2008 (EUT L 111, 
23.4.2008 s. 9).

Motivering

Definitionerna i artikel 2 i direktiv 2003/30/EG bör tas över för att kontinuitet och 
rättssäkerhet ska kunna garanteras. Definitionen på bioetanol bör anpassas efter gällande 
nomenklatur.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att deras 
andel förnybar energi av den slutliga 
energiförbrukningen år 2020 minst 
motsvarar deras övergripande mål för 
andelen förnybar energi under det året, i 
enlighet med vad som anges i tredje 
kolumnen i bilaga I del A.

1. Medlemsstaterna ska se till att deras 
andel förnybar energi av den slutliga 
energiförbrukningen år 2020 minst 
motsvarar deras övergripande mål för 
andelen förnybar energi under det året, i 
enlighet med vad som anges i tredje 
kolumnen i bilaga I del A, och varje 
medlemsstat förväntas även vidta åtgärder 
för energieffektiviteten.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att andelen förnybar 

2. Med iakttagande av de kriterier som 
fastställs i artiklarna 15 och 18 ska
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energi minst är lika hög som den som 
anges i den vägledande planen i bilaga I 
del B.

medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att se till att andelen förnybar energi 
minst är lika hög som den som anges i den 
vägledande planen i bilaga I del B.

Motivering

I direktivet bör det anges att en förutsättning för målet på 10 % för införande av biobränslen 
är att hållbarhetskriterierna i artikel 15 uppfylls och att andra generationens biobränslen 
används i enlighet med vad som anges i artikel 18.4.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet år 
2020 är minst 10% av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet.

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet år 
2020 är minst 10 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet. 
Denna andel ska i första hand uppnås 
med stöd av gemenskapens potential.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan.

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan.

De nationella handlingsplanerna ska 
innehålla medlemsstaternas mål för 
andelen förnybar energi inom transport, el 
samt värme och kyla år 2020. De ska 
vidare innehålla åtgärder för att uppnå 
dessa mål, till exempel nationella planer 
för att utveckla befintliga biomasseresurser 
och mobilisera nya sådana för olika 
användningsområden, samt de åtgärder 
som krävs för att uppfylla kraven i 
artiklarna 12-17.

De nationella handlingsplanerna ska först 
och främst innehålla förslag gällande en 
bedömning av den inhemska tillgången 
till biomassa och därefter 
medlemsstaternas mål för andelen förnybar 
energi inom transport, el samt värme och 
kyla år 2020. De ska vidare innehålla 
åtgärder för att uppnå dessa mål, till 
exempel nationella planer för att utveckla 
befintliga biomasseresurser och på ett 
hållbart sätt mobilisera nya sådana för 
olika användningsområden, samt de 
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åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i 
artiklarna 12-17.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I de nationella handlingsplanerna ska 
dessutom den andel råvaror som är 
nödvändig för energiproduktion anges 
liksom den andel energi som producerats 
från förnybara energikällor, där enbart 
resurser som är tillgängliga på nationell 
nivå eller gemenskapsnivå har använts. 
Dessa resurser bör utgöra minst 80 % av 
den slutliga förbrukningen av förnybar 
energi i varje medlemsstat.

Motivering

Medlemsstaterna bör i sina nationella handlingsplaner kunna ange hur och med vilka medel 
de avser att uppnå målet genom att använda egna resurser och råvaror från det egna landet 
och/eller från gemenskapen, för att därmed skilja mellan dessa resurser och de resurser som 
importeras från länder utanför EU.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 5  punkt 2  led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Minst 80 % av de råvaror eller 
naturresurser som behövs för att driva 
anläggningen ska komma från 
medlemsstaten eller gemenskapen.

Motivering

Det bör uttryckligen anges att medlemsstaterna ska åta sig att till övervägande del använda 
egna resurser och/eller råvaror, och att kommissionen ska underrättas om hur detta åtagande 
följs och beakta dessa uppgifter.
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat anser att den, 
beroende på force majeure, inte kan 
uppfylla det krav på andel förnybar energi 
av den slutliga energiförbrukningen år 
2020 som anges i den tredje kolumnen i 
tabellen i bilaga I, ska den så snart som 
möjligt informera kommissionen. 
Kommissionen ska anta ett beslut om force 
majeure förelegat, och om det är fallet, 
fatta beslut om justering av medlemsstatens 
slutliga förbrukning av förnybar energi för 
år 2020.

3. Om en medlemsstat anser att den, 
beroende på force majeure eller betydande 
nyttjandekonflikter som rubbar 
livsmedelsproduktionen eller den 
industriella verksamhet som traditionellt 
använder trä, inte kan uppfylla det krav på 
andel förnybar energi av den slutliga 
energiförbrukningen år 2020 som anges i 
den tredje kolumnen i tabellen i bilaga I, 
ska den så snart som möjligt informera 
kommissionen. Kommissionen ska anta ett 
beslut om force majeure eller betydande 
nyttjandekonflikter förelegat, och om det 
är fallet, fatta beslut om justering av 
medlemsstatens slutliga förbrukning av 
förnybar energi för år 2020.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpning av punkt 1 a ska den 
slutliga förbrukningen av el från förnybara 
källor beräknas som kvantiteten el 
producerad i en medlemsstat från förnybar 
energi, dock med undantag av elproduktion 
från pumpkraftverk som använder tidigare 
uppumpat vatten, justerad enligt artikel 10.

4. Vid tillämpning av punkt 1 a ska den 
slutliga förbrukningen av el från förnybara 
källor beräknas som kvantiteten el 
producerad i en medlemsstat från förnybar 
energi, dock med undantag av elproduktion 
från fjärrvärmenät för biomassa utan 
kraftvärmeproduktion och från 
pumpkraftverk som använder tidigare 
uppumpat vatten, justerad enligt artikel 10.
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 6  punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
ursprunget på el som produceras från 
förnybara energikällor, och på kyla och 
värme som produceras från förnybara 
energikällor i anläggningar med kapacitet 
på minst 5 MWth kan garanteras som sådan 
i den mening som avses i det här direktivet.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
ursprunget på el som produceras från 
förnybara energikällor, och på kyla och 
värme som produceras från förnybara 
energikällor i anläggningar med kapacitet 
på minst 5 MWth kan garanteras som sådan 
i den mening som avses i det här direktivet. 
Medlemsstaterna ska på basis av 
befintliga stödsystem införa ett undantag 
för anläggningar med en kapacitet för 
produktion av el och värme från biomassa 
som är lägre än 5 MWth.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att undvika att produktion av energi från biomassa från jord-
och skogsbruket hamnar utanför till följd av den gräns som Europeiska kommissionen 
föreslår för anläggningarnas kapacitet.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6  punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första och andra 
stycket får medlemsstaterna dock tillämpa 
lägre gränsvärden i motiverade fall, där 
den lokala energiproduktionen från 
förnybara energikällor är väsentlig för 
främjandet av en utveckling av området 
som är ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbar.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 6  punkt 2  led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) de använda råvarornas 
sammansättning och ursprung, om dessa 
inte kommer från gemenskapen, i enlighet 
med artikel 4,

Motivering

Inom systemet med ursprungsgarantier bör mellanprodukternas och/eller råvarornas 
ursprung anges i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska göra en 
bedömning av den globala energibalansen 
i fråga om överföring och därmed 
transport mellan medlemsstaterna av 
förnybar energi över medellånga och 
långa sträckor. De ska i möjligaste mån 
främja decentraliserad och lokal 
produktion av förnybar energi och 
utveckling av ekonomiska kretslopp som 
bidrar till en miljömässigt och territoriellt 
mer gynnsam energibalans och skapande 
av arbetstillfällen i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 13 punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av 

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem, såvida de inte redan 
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pannor och ugnar som drivs med biomassa, 
solcells- och solvärmesystem samt 
värmepumpar. Systemen ska baseras på 
kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier.

finns i de respektive nationella 
utbildningsplanerna, för installatörer av 
pannor och ugnar som drivs med biomassa, 
solcells- och solvärmesystem samt 
värmepumpar. Systemen ska baseras på 
kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier.

Motivering

Mot bakgrund av den höga utbildningsstandard som hantverkarna har i de flesta 
medlemsstaterna går denna föreslagna certifiering för långt. 

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 14  rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtkomst till elnätet Åtkomst till el- och gasnätet

Ändringsförslag 40

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 
nätinfrastrukturerna för att kunna hantera 
utvecklingen av el- och gasproduktion från 
förnybara källor, inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

Motivering

Med tanke på hur mycket efterfrågan på naturgas förväntas öka fram till 2020, bör förslaget 
till direktiv innehålla ett kapitel om biogasens åtkomst till gasnätet, utifrån den modell som 
gäller för bestämmelserna om el som genereras ur förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 41

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 
säkerheten för det nationella elsystemet
tillåter det.

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

Motivering

Med tanke på hur mycket efterfrågan på naturgas förväntas öka fram till 2020, bör förslaget 
till direktiv innehålla ett kapitel om biogasens åtkomst till gasnätet, utifrån den modell som 
gäller för bestämmelserna om el som genereras ur förnybara energikällor.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 3

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 eller gas från 
förnybara källor till det sammankopplade 
nätet.

Reglerna ska baseras på objektiva, öppna Reglerna ska baseras på objektiva, öppna 
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och icke-diskriminerande kriterier som tar 
särskild hänsyn till samtliga kostnader och 
fördelar förknippade med anslutningen av 
dessa producenter till nätet och de 
särskilda omständigheterna för producenter 
i perifera regioner och i regioner med låg 
befolkningstäthet. Reglerna kan medge 
olika typer av anslutningar.

och icke-diskriminerande kriterier som tar 
särskild hänsyn till samtliga kostnader och 
fördelar förknippade med anslutningen av 
dessa producenter till näten och de 
särskilda omständigheterna för producenter 
i perifera regioner och i regioner med låg 
befolkningstäthet. Reglerna kan medge 
olika typer av anslutningar.

Motivering

Med tanke på hur mycket efterfrågan på naturgas förväntas öka fram till 2020, bör förslaget 
till direktiv innehålla ett kapitel om biogasens åtkomst till gasnätet, utifrån den modell som 
gäller för bestämmelserna om el som genereras ur förnybara energikällor.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el eller gas producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

Motivering

Med tanke på hur mycket efterfrågan på naturgas förväntas öka fram till 2020, bör direktivet 
innehålla ett kapitel om biogasens åtkomst till gasnätet, utifrån den modell som gäller för 
bestämmelserna om el som genereras ur förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
överförings- och distributionskostnaderna 
inte innebär diskriminering av el från 
förnybara energikällor, framförallt inte el 
från förnybara energikällor i perifera 
regioner, till exempel öar, och i regioner 
med låg befolkningstäthet.

7. Medlemsstaterna ska se till att 
överförings- och distributionskostnaderna 
inte innebär diskriminering av el eller gas
från förnybara energikällor, framförallt inte 
el eller gas från förnybara energikällor i 
perifera regioner, till exempel öar, och i 
regioner med låg befolkningstäthet.

Motivering

Med tanke på hur mycket efterfrågan på naturgas förväntas öka fram till 2020, bör förslaget 
till direktiv innehålla ett kapitel om biogasens åtkomst till gasnätet, utifrån den modell som 
gäller för bestämmelserna om el som genereras ur förnybara energikällor.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att avgifter 
som tas ut av överförings- och 
distributionsansvariga för överföring och 
distribution av el från anläggningar som 
använder förnybara energikällor motsvarar 
realiserbara kostnadsfördelar som 
uppkommer genom anläggningens 
anslutning till nätet. Sådana 
kostnadsfördelar kan uppstå genom direkt 
användning av ett lågspänningsnät.

8. Medlemsstaterna ska se till att avgifter 
som tas ut av överförings- och 
distributionsansvariga för överföring och 
distribution av el eller gas från 
anläggningar som använder förnybara 
energikällor motsvarar realiserbara 
kostnadsfördelar som uppkommer genom 
anläggningens anslutning till nätet.

Motivering

Med tanke på hur mycket efterfrågan på naturgas förväntas öka fram till 2020, bör förslaget 
till direktiv innehålla ett kapitel om biogasens åtkomst till gasnätet, utifrån den modell som 
gäller för bestämmelserna om el som genereras ur förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Hållbarhetskriterier för biobränslen och 
andra biovätskor och för förnybar energi 

för uppvärmning eller kylning

Ändringsförslag 47

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 
och förnybar energi för uppvärmning 
eller kylning ska beaktas för nedanstående 
(a–c) krävs att de uppfyller kraven i 
punkterna 2–5:

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mätning av hur väl kraven i direktivet 
rörande nationella mål uppfylls.

(a) Mätning av hur väl kraven i direktivet 
rörande nationella mål uppfylls, inklusive 
fördelningen av andelarna mellan 
nationell produktion eller 
gemenskapsproduktion och importerade 
kvantiteter, inklusive råvaror och 
mellanprodukter som importerats utifrån.

Motivering
Hållbarhetskriterierna för biobränslen och biovätskor bör även beakta hur fördelningen ser 
ut mellan olika produkter utifrån deras ursprung, inklusive de råvaror eller mellanprodukter 
som använts.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biobränslen och andra 
biovätskor.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biobränslen och andra 
biovätskor och för förnybar energi för 
uppvärmning eller kylning.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 2  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 50 %.

Motivering

Biomassan måste användas så effektivt och klimateffektivt som möjligt med tanke på de 
eventuella konkurrerande användningarna. Därför måste det garanteras att de begränsade 
stödmedlen hamnar hos sådana projekt för förnybar energi som bidrar märkbart till 
klimatskyddet.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biomassa ska 
medlemsstaterna främja 
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85 % i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70 % inom industrin.
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Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med erkänt hög biologisk 
mångfald. Med sådan mark avses mark 
som från januari 2008 och framåt uppfyllde 
något av nedanstående tre kriterier, oavsett 
om marken fortfarande uppfyller 
kriterierna.

3. Biobränslen och biovätskor och 
förnybar energi för uppvärmning eller 
kylning som beaktats för punkt 1 ska inte 
produceras från råvaror från mark med 
erkänt hög biologisk mångfald. Med sådan 
mark avses mark som från januari 2008 
och framåt uppfyllde något av 
nedanstående tre kriterier, oavsett om 
marken fortfarande uppfyller kriterierna.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 3  stycke 1  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga
artsammansättningen och –processerna
har återtagit sin ursprungliga form.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att artsammansättningen och de 
naturliga processerna har återtagit sin 
ursprungliga form, såvida det inte kan 
bevisas att den mänskliga aktiviteten har 
varit och kommer att fortsätta att vara av 
sådan intensitet och ske med sådana 
intervall att det under hela 
utvinningsförfarandet är möjligt att 
permanent bevara den biologiska 
mångfalden av naturliga arter inom 
ramen för skogsbruket.

Motivering

Om det är lämpligt att tillåta utvinning av tillgänglig biomassa, i synnerhet från skogar som 
tidigare har exploaterats i stor skala, bör sådan utvinning endast kunna ske under mycket 
strikta villkor och med fullständig hänsyn till ett långsiktigt bevarande av den biologiska 
mångfalden.
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Jordbruksmark som på grund av sin
stora biologiska mångfald säkerställer 
nödvändig variation av 
jordbruksprodukter som behövs för 
livsmedel och foder.

Motivering

Man måste slå vakt om jordbruksområden vars stora biologiska mångfald säkerställer 
nödvändig produktion av livsmedel och foder och skyddar olika odlingar och regionala 
specialiteter samt livsmedelsförsörjningen.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 3  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa kriterier och 
geografiska områden för vilka 
gräsområden som ska omfattas av led c. En 
sådan åtgärd, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 21.3.

Kommissionen ska för Europaparlamentet 
och rådet lägga fram förslag om kriterier 
och geografiska områden för vilka 
gräsområden som ska omfattas av led c.

Motivering

Denna artikel utvidgar kommissionens befogenheter i alltför hög grad Det åligger Europeiska 
unionens beslutsorgan, dvs. parlamentet och rådet, att yttra sig om urvalskriterierna och 
skyddsområdena.
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Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med stora mängder bundet kol. 
Med sådan mark avses mark som i januari 
2008 uppfyllde något av nedanstående två 
kriterier, men som inte längre gör det.

4. Biobränslen och biovätskor och 
förnybar energi för uppvärmning eller 
kylning som beaktats för punkt 1 ska inte 
produceras från råvaror från mark med 
stora mängder bundet kol. Med sådan mark 
avses mark som i januari 2008 uppfyllde 
något av nedanstående två kriterier, men 
som inte längre gör det.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 4  stycke 1  led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) torvmossar,

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 4  stycke 1  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kontinuerligt beskogade områden, dvs. 
mark som omfattar mer än en hektar med 
träd som är högre än fem meter och ett 
krontak som täcker mer än 30% av ytan, 
eller med befintliga träd som kan uppnå 
dessa värden.

(b) Kontinuerligt beskogade områden, dvs. 
mark som omfattar mer än en hektar med 
träd som är högre än fem meter och ett 
krontak som täcker mer än 10 % av ytan, 
eller med befintliga träd som kan uppnå 
dessa värden.

Motivering

Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), celle-
ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en cultures des 
savanes.
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Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

”Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 2-
5 metres at maturity in situ.”

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i 
artikel 5.1 i den förordningen.

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor och förnybar energi för 
uppvärmning och kylning som beaktas för 
de syften som avses i punkt 1, ska 
anskaffas i enlighet med kraven och 
normerna under rubriken ”Miljö” i de 
bestämmelser som anges i punkt A i 
bilaga III till rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i artikel 
5.1 i den förordningen med respekt för 
befintliga krav avseende samexistens.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biobränslen och andra biovätskor som 
beaktas för de syften som avses i punkt 1 
och som har framställts utanför unionen, 
ska anskaffas enligt liknande regler. Om 
liknande regler inte är tillämpliga ska de 
jordbruksråvaror som framställts utanför 
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unionen och som påverkar världens 
naturresurser, och som används för 
framställning av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, anskaffas i enlighet med 
följande krav:
(a) Det får inte ske en omfattande ökning 
av utsläpp som kan förorsaka försurning, 
eutrofiering eller ozonförstöring, eller 
som är giftiga.
(b) Det får inte ske en omfattande 
försämring av markfunktionerna eller av 
markens bördighet (t.ex. bevarande av 
nivåerna av organiskt material eller 
bekämpande av erosion).
(c) Det får inte ske en omfattande 
försämring av vattenkvaliteten eller 
vattentillgången.
(d) Användningen av gödnings- och 
bekämpningsmedel måste vara 
miljömässigt försvarbar.
De nationella myndigheterna och/eller 
den ekonomiske aktören ska förse 
kommissionen med tillförlitliga uppgifter 
som styrker att miljöskyddskriterierna i 
berörd medlemsstat motsvarar dessa krav.

Motivering

Direktivet bör fastställa villkor för rättvis konkurrens genom att även låta tredjeländer 
omfattas av den gemensamma jordbrukspolitikens miljökrav.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För biobränslen och andra biovätskor 
i tredjeländer ska följande villkor 
tillämpas:
(a) Biobränslen och andra biovätskor ska 
inte beaktas för de syften som avses i 
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punkt 1, annat än om det tredjeland där 
de har framställts har ratificerat och 
faktiskt genomfört alla de 
miljökonventioner som anges nedan:
– konventionen om reglering av handeln 
med vissa utrotningshotade vilda djur och 
växter,
– konventionen om biologisk mångfald,
– Kyotoprotokollet till Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
Huruvida dessa konventioner faktiskt har 
genomförts ska fastställas med hjälp av 
genomföranderapporter i berörda 
tredjeländer, i enlighet med 
konventionernas 
genomförandebestämmelser och i 
synnerhet rekommendationer från de 
organ som inrättats inom ramen för dessa 
konventioner i syfte att kontrollera att 
konventionerna följs.
(b) Om ett tredjeland inte har ratificerat 
de konventioner som anges i punkt a), 
men de nationella myndigheterna eller 
den ekonomiske aktören förser 
kommissionen med tillförlitliga uppgifter 
som styrker att miljöskyddskriterierna i 
berört tredjeland motsvarar dem i dessa 
konventioner, kan kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.2 
besluta att biobränslen och andra 
biovätskor i dessa tredjeländer får tas i 
beaktande för de syften som avses i 
punkt 1.
(c) Kommissionen ska vartannat år 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om hur en ökad efterfrågan på 
biobränslen påverkar den sociala 
hållbarheten i gemenskapen och i 
tredjeländer, om hur EU:s politik för 
biobränslen påverkar livsmedelstillgången 
i exportländerna utanför EU, om 
huruvida befolkningen i 
utvecklingsländerna har råd att köpa 
livsmedel samt om allmänna 
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utvecklingsfrågor. Den första rapporten 
ska läggas fram 2012. Rapporten ska 
särskilt ta upp respekten för rätten till 
markanvändning. Rapporten ska för varje 
tredjeland som utgör en viktig källa för 
råvaror avsedda för framställning av 
biobränslen som förbrukas i unionen 
ange om landet har ratificerat de av 
Internationella arbetsorganisationens 
konventioner som anges nedan:
i) konventionen om minimiålder för 
tillträde till arbete (nr 138),
ii) konventionen om förbud mot och 
omedelbara åtgärder för avskaffande av 
de värsta formerna av barnarbete 
(nr 182),
iii) konventionen om avskaffande av 
tvångsarbete (nr 105),
iv) konventionen om tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete (nr 29),
v) konventionen om lika lön för män och 
kvinnor för arbete av lika värde (nr 100),
vi) konventionen angående 
diskriminering ifråga om anställning och 
yrkesutövning (nr 111),
vii) konvention angående föreningsfrihet 
och skydd för organisationsrätten (nr 87),
viii) konventionen angående tillämpning 
av principerna för organisationsrätten 
och den kollektiva förhandlingsrätten 
(nr 98).
Kommissionen ska i förekommande fall 
förslå en korrigerande åtgärd.

Motivering

Direktivet bör omfatta kriterier för hållbarhet på det sociala området.
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Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta 
biobränslen och andra biovätskor som 
producerats i enlighet med den här 
artikeln.

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna vägra att beakta 
biobränslen och andra biovätskor och 
förnybar energi för uppvärmning eller 
kylning som inte producerats i enlighet 
med kriterierna för ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet och som ger 
upphov till allvarliga nyttjandekonflikter 
och äventyrar livsmedelsförsörjningen.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor. Rapporten ska 
i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

7. Innan detta direktiv träder i kraft ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor och förnybar 
energi för uppvärmning eller kylning. 
Rapporten ska i lämpliga fall åtföljas av 
förslag till Europaparlamentet och rådet på 
ett hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroll av överensstämmelse med 
miljöhållbarhetskriterierna för 

biobränslen och andra biovätskor

Kontroll av överensstämmelse med 
hållbarhetskriterierna för biobränslen och 
andra biovätskor och för förnybar energi 

för uppvärmning eller kylning
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Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar att 
de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor och förnybar energi för 
uppvärmning eller kylning ska beaktas för 
de syften som avses i artikel 15.1, ska 
medlemsstaterna kräva att de ekonomiska 
aktörerna visar att de 
miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva att de ekonomiska aktörerna visar att 
de miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

1. I de fall biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för de syften som 
avses i artikel 15.1, ska medlemsstaterna 
kräva en fördelning mellan nationell 
produktion eller gemenskapsproduktion 
och import utifrån och kräva att de 
ekonomiska aktörerna visar att de 
miljöhållbarhetskriterier som anges i 
artikel 15 har uppfyllts. I det 
sammanhanget ska de kräva att de 
ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som uppfyller följande 
krav:

Motivering

Medlemsstaterna ska åta sig att kontrollera de kriterier och tröskelvärden som anges för 
fördelningen mellan nationell produktion och/eller gemenskapsproduktion och produktion 
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som har skett utanför EU. 

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 16  punkt 4  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i 
artikel 15.2 eller visar att 
biobränsleleveranserna uppfyller 
miljöhållbarhetskriterierna i artikel 15.3 
eller 15.4.

4. Kommissionen ska se till att frivilliga 
nationella eller internationella system som 
anger normer för tillverkning av 
biomasseprodukter innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i 
artikel 15.2 eller visar att leveranserna av 
energi från biomassa uppfyller de 
miljömässiga och sociala 
hållbarhetskriterierna i artikel 15.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 16  punkt 4  stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta att nationella, 
multinationella eller internationella system 
för att mäta minskningen av 
växthusgasutsläpp innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i 
artikel 15.2.

Kommissionen får besluta att nationella, 
multinationella eller internationella system 
för att mäta minskningen av 
växthusgasutsläpp innehåller korrekta 
uppgifter för de syften som anges i 
artikel 15 i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som anges i 
artikel 21.3.

Ändringsförslag 69

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 det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 21.3. De ska ha en 
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giltighetsperiod på högst fem år och kan 
återkallas på initiativ av kommissionen, 
den kommitté som anges i artikel 21.2 
eller Europaparlamentet, närhelst ett 
systems tillförlitlighet ger anledning till 
allvarlig oro.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen undersöka 
tillämpningen av artikel 15 i fråga om en 
källa för biobränsle eller annan biovätska 
och, inom sex månader från mottagandet 
av en begäran och i enlighet med 
förfarandet i artikel 21.2, besluta om den 
berörda medlemsstaten får beakta 
biobränsle eller biovätska från den källan 
vid tillämpningen av artikel 15.1.

8. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen undersöka 
tillämpningen av artikel 15 i fråga om en 
källa för biobränsle eller annan biovätska 
och förnybar energi för uppvärmning 
eller kylning och, inom sex månader från 
mottagandet av en begäran och i enlighet 
med förfarandet i artikel 21.2, besluta om 
den berörda medlemsstaten får beakta 
biobränsle eller biovätska från den källan 
och förnybar energi för uppvärmning 
eller kylning vid tillämpningen av 
artikel 15.1.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkning av hur biobränslen och andra 
biovätskor påverkar utsläppen av 

växthusgaser

Beräkning av hur biobränslen och andra 
biovätskor och förnybar energi för 

uppvärmning eller kylning påverkar 
utsläppen av växthusgaser
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 mars 2010 ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en rapport med en förteckning över de 
områden på deras territorier som 
klassificeras som NUTS 2 enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1059/2003 i de fall de 
typiska utsläppen av växthusgas från 
odling av jordbruksråvaror kan förväntas 
vara lika höga som eller lägre än de utsläpp 
som rapporterats under rubriken 
”Odlingar” i bilaga VII del D till det här 
direktivet. Rapporten ska åtföljas av en 
beskrivning av den metod och de uppgifter 
som använts för att sammanställa 
förteckningen. Metoden ska ta hänsyn till 
jordegenskaperna, klimatet och förväntad 
råvaruavkastning.

2. Senast den 31 mars 2010 ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en rapport med en förteckning över de 
områden på deras territorier där de typiska 
utsläppen av växthusgas (N2O) från odling 
av jordbruksråvaror kan förväntas vara lika 
höga som eller lägre än de utsläpp som 
rapporterats under rubriken ”Odlingar” i 
bilaga VII del D till det här direktivet. 
Rapporten ska åtföljas av en beskrivning 
av den metod och de uppgifter som använts 
för att sammanställa förteckningen. 
Metoden ska ta hänsyn till 
jordegenskaperna, klimatet och förväntad 
råvaruavkastning.

Motivering

Enligt direktivet bör kravet att utvärdera utsläppen per region endast gälla för den främsta 
växthusgasen N2O, och det bör inte vara obligatoriskt att i detalj ange vilka geografiska 
enheter som berörs, i syfte att undvika alltför höga kostnader för förvärv av uppgifter och för 
spårning.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 17  punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 mars 2010 ska 
kommissionen lämna en förteckning över 
de områden i tredjeländerna där de 
typiska utsläppen av växthusgas från 
odling av jordbruksråvaror kan förväntas 
vara lägre än eller lika höga som de 
utsläpp som rapporterats under rubriken 
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”Odlingar” i bilaga VII del D till det här 
direktivet. Rapporten ska om möjligt 
åtföljas av en beskrivning av den metod 
och de uppgifter som använts för att 
sammanställa förteckningen. I 
förekommande fall ska kommissionen till 
sin rapport bifoga relevanta förslag när 
det gäller värdena i bilaga VII.

Motivering

Enligt direktivet bör även tredjeländer omfattas av kravet att i detalj och per region utvärdera 
utsläppen av N2O.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen rapportera om de 
uppskattade typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII del B och E. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från transporter 
och förädling och kan, om det visar sig 
nödvändigt, korrigera värdena. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

4. Senast den 31 december 2012 och 
därefter vartannat år ska kommissionen 
rapportera om de uppskattade typiska 
värdena och standardvärdena i bilaga VII 
del B och E. Kommissionen ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt utsläpp från 
transporter och förädling och ska korrigera 
värdena. Kommissionen ska fastställa 
kriterier för vilka typer av råvaror som ska 
omfattas av leden a, aa, c och ca. En sådan 
åtgärd, som avser att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

Motivering

Syftet med denna ändring är att få till stånd en regelbunden utvärdering av referensvärdena.
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska innan detta 
direktiv träder i kraft lämna uppgifter om 
minskningen av utsläppen av 
växthusgaser till följd av användning av 
förnybar energi för uppvärmning eller 
kylning beroende på vilken råvara som 
används.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Skyldigheter avseende likadana produkter 

som importeras
1. De skyldigheterna vad gäller hållbar 
produktion av biobränsle och hållbar 
användning av de förnybara källorna som 
gäller gemenskapsprodukterna ska 
beaktas i förbindelse med likadana 
produkter som importeras, på basis av de 
förpliktelser som ursprungsländerna 
ingår.
2. I de fall där ursprungsländerna inte 
uppfyller skyldigheterna i första stycket 
vidtar kommissionen tullåtgärder och 
övriga åtgärder mot importen och/eller 
befullmäktigar medlemsstaterna att 
tillämpa skatteåtgärder eller andra 
åtgärder för att säkra 
gemenskapspreferens och undvika att 
gemenskapsprodukterna utsätts för 
orättvis konkurrens från importerade 
produkter.
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Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 18  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När operatörerna ska visa att de 
uppfyller nationella krav på förnybar 
energi, ska bidraget från biobränslen som 
produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biobränslen.

utgår

Motivering

Det finns inga sakskäl som talar för att okonventionella biobränslen borde räknas dubbelt, 
med motiveringen att deras lönsamhet måste förbättras. Man kan bara skydda klimatet om 
man verkligen minskar utsläppen. Det verkar tvivelaktigt att metoden med att räkna dem 
dubbelt skulle kunna hålla måttet vid en prövning inför rätta, eftersom ett ingrepp i 
konkurrensen utgående från fiktiva inbesparingar av utsläpp vore att anse som någonting 
godtyckligt.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Skattedifferentiering för bränsle

Medlemsstaterna kan införa ett dynamiskt 
system för skattedifferentiering för 
bränsle, baserat på de relativa 
inbesparingarna av växthusgasutsläpp 
från (bio)bränsle och andra (bio)vätskor i 
enlighet med artikel 17. Systemet bör 
bevilja gradvis lägre bränsleskatt för 
biobränslen och biovätskor vars 
inbesparingar av växthusgasutsläpp är 
större. Endast biobränslen och biovätskor 
som uppfyller de miljöhållbarhetskriterier 
som anges i artikel 15 ska dra nytta av ett 
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sådant system. Ett sådant system ska ha 
som syfte att vara budgetneutralt. 
Medlemsstater som inför ett sådant system 
ska meddela kommissionen om detta.

Motivering

Medlemsstater får införa differentiering av bränsleskatt som en kompletterande åtgärd för att 
stimulera användningen av biobränsle i allmänhet, särskilt sådant biobränsle som är mest 
effektiv. Införande av ett sådant system kommer att stimulera producenter och bränslebolag 
att producera och använda allt mer effektiva biobränslen (med de största inbesparingarna 
avseende utsläppen av växthusgaser). På det sättet kommer det att stimulera en snabb 
övergång till andra generationens biobränslen och därigenom minska konkurrensen mellan 
biobränsle och livsmedelsproduktion.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Förändringar när det gäller tillgänglighet 
och användning av biomassa för 
energiändamål.

g) Förändringar när det gäller tillgänglighet 
och olika användningsområden för 
biomassa.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka ursprunget 
för biobränslen och andra biovätskor som 
förbrukas i gemenskapen samt de 
konsekvenser som produktionen får på 
markanvändningen i gemenskapen och i de 
viktigaste tredjeländer som tillhandahåller 
produkterna. Övervakningen ska grunda 
sig på medlemsstaternas rapporter, som 
lämnats in i enlighet med artikel 19.1, och 
på rapporter från relevanta tredjeländer och 
mellanstatliga organisationer samt på 
vetenskapliga studier och annan 
information av värde. Kommissionen ska 

1. Kommissionen ska övervaka ursprunget 
för biobränslen och andra biovätskor som 
förbrukas i gemenskapen samt de 
konsekvenser som produktionen får på 
markanvändningen i gemenskapen och i de 
viktigaste tredjeländer som tillhandahåller 
produkterna. Övervakningen ska grunda 
sig på medlemsstaternas rapporter, som 
lämnats in i enlighet med artikel 19.1, och 
på rapporter från relevanta tredjeländer och 
mellanstatliga organisationer samt på 
vetenskapliga studier och annan 
information av värde. Kommissionen ska 
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också övervaka de förändringar i 
råvarupriser som är kopplade till 
användningen av biomassa för 
energiändamål och dithörande positiva och 
negativa effekter på livsmedelstryggheten.

också övervaka de förändringar i 
råvarupriser som är kopplade till 
användningen av biomassa för 
energiändamål och dithörande positiva och 
negativa effekter på livsmedelstryggheten
och på traditionell industriverksamhet.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 20  punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska kontrollera 
importen från tredjeländer av biomassa 
och biobränslen som används för 
energiändamål, och att dessa produkter 
framställs i enlighet med unionens 
miljölagstiftning.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Bilaga VII  del C  punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Om en bränsleproduktionsprocess både 
producerar det bränsle för vilket utsläpp 
beräknas och en eller flera andra produkter 
(delprodukter), ska utsläppen av 
växthusgaser fördelas mellan bränslet (eller 
dess mellanprodukt) och delprodukterna i 
förhållande till deras energiinnehåll 
(fastställt genom det lägre värmevärdet när 
det gäller delprodukter andra än el).

15. Om en bränsleproduktionsprocess både 
producerar det bränsle för vilket utsläpp 
beräknas och en eller flera andra produkter 
(delprodukter), ska utsläppen av 
växthusgaser fördelas korrekt mellan 
bränslet (eller dess mellanprodukt) och 
delprodukterna i förhållande till deras 
energiinnehåll (i princip fastställt genom 
det lägre värmevärdet när det gäller 
delprodukter andra än el).

Motivering

I kombination med systemgränserna som ska väljas ”breda” uppträder dock i enstaka fall en 
kraftig snedvridning av resultaten av växthusgaserna, eftersom utsläppen från systemet som 
helhet inte allokeras till respektive produkt på det sätt som de borde till varje produkt på ett 
sätt som är specifikt för varje process. I enskilda fall, exempelvis för torra och våta avfall från 
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djurfoderproduktionen, behövs det därför en möjlighet till korrekt allokering, exempelvis på 
grundval av specifika systemgränser eller den torrsubstanshalt, som är av betydelse för 
fodervärdet.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Bilaga VII  del C  punkt 16  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen, utom skörderester som halm, 
bagass, skal och baljor, majskolvar och 
nötskal. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 
beräkningen.

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen, utom skörderester som blir 
kvar på fältet som halm, bagass, skal och 
baljor, majskolvar och nötskal. 
Delprodukter med negativt energiinnehåll 
ska anses ha energiinnehållet noll då man 
gör beräkningen.

Motivering

Direktivet bör beakta energivärdet på halm och andra skörderester som kan bortföras från 
fältet.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avfall och skörderester som halm, bagass, 
skal och baljor, majskolvar och nötskal, 
liksom rester från processkedjor andra än 
processkedjor för biobränsle, utan någon 
tänkbar användning som livsmedel eller 
foder, ska anses ha värdet noll när det 
gäller utsläppen av växthusgaser över en 
livscykel, fram till dess att dessa material 
samlas in.

Avfall och skörderester som halm, bagass, 
skal och baljor, majskolvar och nötskal, 
liksom rester från processkedjor andra än 
processkedjor för biobränsle, utan någon 
tänkbar användning som livsmedel eller 
foder eller energi, ska anses ha värdet noll 
när det gäller utsläppen av växthusgaser 
över en livscykel, fram till dess att dessa 
material samlas in.

Motivering

Direktivet bör beakta energivärdet på halm och andra skörderester som kan bortföras från 
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fältet.

Adlib Express Watermark



PE406.027v02-00 50/50 AD\730264SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Förnybar energi

Referensnummer KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)

Ansvarigt utskott ITRE

Yttrande
Tillkännagivande i kammaren

AGRI
19.2.2008

Föredragande av yttrande
Utnämning

Bernadette Bourzai
25.2.2008

Behandling i utskott 6.5.2008 26.5.2008 25.6.2008

Antagande 25.6.2008

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

34
3
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen 
Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm 
Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth 
Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, 
Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil 
Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem 
Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato 
Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, 
Maria Petre, Markus Pieper, Brian Simpson

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Paulo Casaca, Brigitte Fouré, Helga Trüpel

Adlib Express Watermark


	730264sv.doc

