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KORTFATTAD MOTIVERING

Fossila bränslen har varit en livsviktig samhällsresurs under lång tid. Den modernisering som 
vi känner till skulle inte ha varit möjlig utan riklig tillgång på billig olja, kol och gas. Den 
tiden är emellertid snart förbi. En genomgripande omvandling av våra energi- och 
transportsystem är nödvändig – av energiförsörjningsskäl och ekonomiska skäl, men först och 
främst på grund av klimatförändringen. 

Under många år betraktades klimatförändringen i första hand som en miljöfråga. Men i dag 
erkänns allmänt att klimatförändringen påverkar alla samhällssektorer och att den kan leda till 
katastrofala konsekvenser för samhället om man inte energiskt tar itu med problemet.

EU står inför ett vägskäl

EU står inför ett vägskäl när det gäller energins framtid. Det finns ingen patentlösning på 
energi- och klimatutmaningen. Det krävs en bred strategi där huvudpunkterna måste vara

– ökad energieffektivitet,

– gradvis minskning av användningen av fossila bränslen och 

– omfattande investeringar i forskning, utveckling och användning av alternativa 
energikällor, först och främst förnybara sådana.

Kommissionens direktiv om förnybar energi är en uppföljning av Europeiska rådets beslut 
från mars 2007. Förslaget syftar till att införa ett allmänt, bindande mål om att 20 procent av 
energiförbrukningen ska komma från förnybara källor före 2020 och ett likaså bindande 
minimimål om att 10 procent av transportsektorns drivmedelförbrukning ska täckas med 
förnybar energi. Dessutom föreskrivs bindande nationella mål till 2020 som är förenliga med 
EU:s allmänna mål på 20 procent.

Kommissionens förslag är välkommet. Parlamentet har i flera betänkanden nyligen begärt en 
ökning av den förnybara energin i EU:s energimix och även övervägt ett bindande mål på 
25 procent.

Detta yttrande har utarbetats inom ramen för förfarandet med förstärkt samarbete mellan 
miljöutskottet och det ansvariga utskottet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 
I samförstånd med industriutskottets föredragande kommer miljöutskottets yttrande att 
huvudsakligen ägnas åt de föreslagna hållbarhetskriterierna för biodrivmedel.

Bioenergi – en del av lösningen

Liksom andra förnybara energikällor kan bioenergi bli ett värdefullt bidrag för att minska 
klimatförändringen och trygga energiförsörjningen. Bioenergi har två avgörande fördelar. För 
det första är biomassa lagrad energi; precis som fossila bränslen kan den användas när som 
helst. För det andra kan biomassa producera alla energiformer eller energibärare för den 
moderna ekonomin: elektricitet, gas, flytande bränsle och värme. Bioenergi skapar 
arbetstillfällen på landsbygden och kan öka lönsamheten inom jordbruket, livsmedelsindustrin 
och skogssektorn. Odlingar av biomassa kan bidra till att skadade markområden återställs, och 
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växande träd, buskar eller gräs kan reparera skador på mark, med energiproduktion och 
försäljning som värdefull förtjänst.

Bioenergi kräver i sig stora landområden och de miljömässiga effekterna av sådan odling är 
påtagliga. Vissa centrala farhågor handlar om avskogning, minskad biologisk mångfald, 
utarmning av jordens gödningsämnen och alltför stor vattenanvändning. Bland de positiva 
miljöeffekterna kan nämnas återställande av skadad mark, möjligheter till alternativ 
markanvändning och synergier när det gäller framställning av fibrer och andra 
icke-energiprodukter. Det moderna konceptet bioraffinaderi utgör ett högeffektivt 
livsmedelsindustriellt komplex som ger många olika produkter – livsmedel, djurfoder, 
bränsle, fibrer m.m. – och som på så sätt maximerar värdet av markresurser och biobaserade 
material.

Det finns en hel rad tekniker för effektiv omvandling av biomassa, framför allt när det gäller 
produktion av värme och elkraft. Biomassa använd för dessa syften gynnas vanligen eftersom 
den är mer ekonomiskt konkurrenskraftig och även miljömässigt effektivare.

Det faktum att biomassa kan utnyttjas mer effektivt för värme- och elproduktion innebär inte 
att den inte skulle vara lämplig för att framställa drivmedel. Växthusgasutsläppen från 
transportsektorn är en stor utmaning i EU och ett växande problem i de flesta medlemsstater. 
Utsläppen från transporterna kan under inga omständigheter tillåtas öka med tanke på att det 
övergripande målet för EU samtidigt är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent 
eller mer fram till 2020. Alternativa vägar måste prövas, såsom

– ökad bränsleeffektivitet – ökade insatser för att utveckla elfordon, hybridfordon och 
hybridfordon som kan laddas från elnätet (plug-in) samt bränslecellbilar som drivs 
med vätgas – byte av transportslag genom ökade allmänna transporter, 
järnvägstransporter m.m. och – användning av biodrivmedel.

Även om alternativ som vätgasdrivna och eldrivna bilar eller hybridbilar är lovande kan ingen 
i dag säga vilken av de aktuella teknikerna som kommer att utgöra det mest effektiva svaret 
på energi- och klimatutmaningen. Alla alternativ måste hållas öppna. 

Biodrivmedlen alltmer ifrågasatta

För bara några få år sedan ansåg vissa att biodrivmedlen var lösningen på en hel rad frågor 
som rör global energi, miljö och landsbygdsutveckling. I dag ifrågasätter många 
biodrivmedlen när det gäller de förväntade minskade växthusgasutsläppen. Biodrivmedlen 
anses dessutom orsaka märkbara negativa effekter. Bland annat fruktar man att ökad 
produktion av biodrivmedel kommer att öka trycket på markanvändning, vattenförsörjning 
och biologisk mångfald. Man har också uttryckt farhågor för att en expanderande produktion 
av biodrivmedel kommer att få negativa effekter för livsmedelstryggheten och även påskynda 
förstörelsen av regnskogarna.

För närvarande uppgår de landområden som är avsatta för odling av biodrivmedelsgrödor till 
bara 25 miljoner hektar, eller cirka 0,5 procent av de 5 miljarder hektar jordbruksmark som 
existerar globalt sett. När det gäller livsmedelspriserna finns det många olika faktorer som 
påverkar dem – till exempel svåra väderförhållanden, minskade spannmålslager, 
handelsbegränsningar, spekulativa investeringar i råvaror, växande efterfrågan från 
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tillväxtekonomierna, högre oljepriser som leder till högre priser på insatsvaror inom 
jordbruket etc. Biodrivmedlens hittills enda konstaterade påverkan på livsmedelspriserna är 
det mycket kontroversiella programmet för etanoltillverkning av majs i Förenta staterna.

När man bedömer tillgången på mark för energigrödor utgår man vanligen från att kraven på
livsmedel och djurfoder måste tillgodoses i första hand. Men energigrödor måste inte växa på 
odlingsbar mark. De kan växa på skadad mark, vilket minimerar 
markanvändningskonflikterna. I övriga fall kan energigrödorna användas till flera olika 
produkter – livsmedel, djurfoder, bränsle, fibrer m.m. Ekonomiska incitament till odling av 
bioenergigrödor bör därför i första hand avse skadade, övergivna eller olönsamma 
markområden när så är möjligt och syfta till att främja framställning av flera olika produkter.

Det faktum att biodrivmedelproduktionen hittills inte haft övergripande negativa effekter på 
livsmedelspriserna utesluter inte att så kan bli fallet i framtiden om produktionen av 
biodrivmedel når mycket högre nivåer och/eller flyttar in i känsliga regioner. Eftersom 
världen står inför krympande och/eller dyrare fossila bränsletillgångar – i kombination med 
växande befolkning och ändrade matvanor – kommer marken oundvikligen att utsättas för allt 
högre tryck.

Den potentiella spänningen mellan å ena sidan ökad biodrivmedelproduktion och å andra 
sidan livsmedelsproduktion, förlust av biologisk mångfald och avskogning måste tas på allvar. 
Svåra avväganden måste göras. Att undvika att bidra till ytterligare avskogning kommer att 
bli en särskild utmaning. Risken för rubbad balans är uppenbar. När till exempel vegetabiliska 
oljor börjar användas alltmer till biodrivmedel framstår skogsmarkerna i tropikerna som 
omedelbara alternativ. Det enda effektiva sättet att uppväga ett sådant tryck skulle vara att 
införa någon form att kompensationssystem för ”undvikande av avskogning”.

Stor potential i tropiska länder

När det gäller energi per markenhet är biomassa som odlats i tropiska och subtropiska 
områden genomsnittligt 4–6 gånger mer produktiv än representativa grödor som odlats 
i tempererade klimat. Tropiska länder har drabbats negativt av det kraftigt subventionerade 
jordbruket i OECD-länderna. En jordbruksreform skulle kunna ge framför allt de minst 
utvecklade länderna möjlighet att modernisera sin jordbrukssektor, och här kunde 
användningen av biodrivmedel bli en pådrivande faktor.

Den underliggande logiken för bioenergihandeln mellan nord och syd beror framför allt på de 
stora skillnaderna i produktivitet och produktionskostnad. Det är därför naturligt att bekräfta 
den stora potential för effektiv biodrivmedelproduktion som erbjuds i många afrikanska och 
latinamerikanska länder. Import från dessa världsdelar bör bli ett prioriterat alternativ för 
Europeiska unionen, förutsatt att produktionen styrs av strikta hållbarhetskriterier. Men för att 
utveckla en biodrivmedelindustri är många låginkomstländer i stort behov av 
kapacitetsuppbyggnad. Kommissionens aktuella initiativ att skapa en global 
klimatförändringsallians torde vara ett utmärkt instrument för detta.

En försiktig strategi rekommenderas

Att vara föredragande för detta betänkande upplevs som ett stort ansvar. 
Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel är ytterst angelägna men samtidigt oerhört svåra att 
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formulera. Om allt sker på rätt sätt borde biodrivmedlen kunna bidra positivt till att minska 
klimatförändringen och trygga energiförsörjningen. Om inte, är risken uppenbar att 
biodrivmedelinitiativet i slutändan kan bli ett stort misslyckande.

Vi befinner oss för närvarande i det tidiga stadiet av biodrivmedelutveckling. Den politik som 
förs måste vara nära knuten till insatser för ökad bränsleeffektivitet och utveckling av 
elfordon, bränsleceller m.m. Dessutom måste politiken ge starka incitament till innovation 
i fråga om sätten att använda biomassa.

Forskningsinsatserna när det gäller nästa generations biodrivmedel verkar visserligen lovande, 
men problemet är tidsperspektivet. De flesta experter tvivlar på att teknik baserad på 
lignocellulosa kommer att bli verkligt ekonomiskt lönsam inom de kommande tio, femton 
åren. Om denna förutsägelse är riktig – och om EU behåller sitt bindande mål på tio procent –
kommer biodrivmedelproduktionen att expandera snabbt och främst baseras på agrobränslen. 
Detta kan få stora konsekvenser för livsmedelstryggheten och även för den biologiska 
mångfalden och graden av regnsskogsskövling.

På grund av alla osäkerhetsfaktorer – både när det gäller den tekniska utvecklingen och den 
förändrade markanvändningen – finns det övertygande argument för en försiktig och stegvis 
strategi. Det föreslagna tioprocentiga bindande målet förefaller vara för optimistiskt. 
Målsättningen bör inte vara att nå detta mål till varje pris utan snarare att genomföra en politik 
som påtagligt gynnar klimatet.

Kommissionens förslag – en kritisk översyn 

Kommissionens förslag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel har uppenbara förtjänster. 
Det bör emellertid ändras på några viktiga punkter.

Till att börja med måste ett viktigt påpekande göras. Genom att fastställa hållbarhetskriterier 
skapar EU en prioriterad marknad för drivmedel baserade på förnybar energi. Av detta följer 
naturligt att EU bör ha all rätt att införa särskilda krav på sådana drivmedel.

Ett annat allmänt påpekande gäller det faktum att EU inte är ensamt i att försöka reglera 
införandet av drivmedel baserade på förnybar energi. Det slutliga målet bör vara att anta 
hållbarhetskriterier som är allmänt accepterade på internationell nivå. Kommissionen 
uppmanas att bredda dialogen med andra viktiga aktörer med målet att nå fram till en så 
gemensam syn som möjligt.

Revidera det bindande målet 

När Europeiska rådet först enades om ett bindande mål var det med vissa villkor. De 
tre villkor som ställdes upp var 1) fastställandet av hållbarhetskriterier 2) kommersiell 
tillgänglighet när det gäller den andra generationens biodrivmedel och 3) ändring av 
bränslekvalitetsdirektivet.

En granskning av de senaste vetenskapliga rapporterna visar de många osäkerhetsfaktorer som 
är förbundna med ökad biodrivmedelanvändning. Detta är anledningen till att både 
Europeiska miljöbyråns vetenskapliga kommitté och Gemensamma forskningscentret gick så 
långt att de rekommenderade ett tillfälligt avskaffande av tioprocentsmålet.
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Viktiga frågetecken gäller huruvida den andra generationens biodrivmedel blir kommersiellt 
tillgängliga samt biodrivmedelproduktionens direkta såväl som indirekta 
markanvändningseffekter. Med tanke på de många osäkerhetsfaktorerna i dag, förefaller det 
som om en ansvarsfull väg framåt vore att upphäva beslutet om att tio procent av 
bränsleförbrukningen ska täckas med förnybar energi och i stället fastställa ett lägre mål –
till exempel 8 procent – samt göra en regelrätt översyn av hela politiken, däribland målen.

Införa hållbara kategorier av förnybar energi

Syftet med direktivet är att främja förnybar energi. För att nå tjugoprocentsmålet bör man 
göra allt för att förenkla de regler och förordningar som rör produktion av förnybar energi, 
vilket också gäller tillträde till nätet och förenkling av de administrativa förfarandena. 
Planeringsreglerna måste göras flexiblare, inte minst för sådana projekt för förnybar energi 
som i förväg kan definieras som hållbara.

Utvidga hållbarhetskriterierna till att omfatta all biomassa för energiändamål

Det finns ett stort behov av hållbarhetskriterier för att styra biodrivmedelproduktionen. Det är 
emellertid inte logiskt att välja ut bara en del av användningen av biomassa för energiändamål 
från resten. Föredraganden föreslår att hållbarhetskriterierna utvidgas till att omfatta all 
användning av biomassa för energiändamål.

Kriterier för minskade växthusgasutsläpp

Det föreslagna målet att minska växthusgasutsläppen med 35 procent är enligt 
föredragandens uppfattning inte tillräckligt ambitiöst. Genom att fastställa ett så lågt mål 
kommer de flesta av biodrivmedlen på marknaden i dag att kvalificera sig, med risk för att 
produktionen fastnar i ineffektiv produktion med begränsade klimatvinster och potentiella 
omfattande indirekta markanvändningseffekter. Med en gräns för utsläppsminskningen på 
bara 35 procent minskar den viktiga möjligheten till effektiv biodrivmedelproduktion 
i tropikerna. Sist men inte minst saknar kommissionens förslag verkliga incitament till 
innovation och förbättringar när det gäller växthusgasutsläpp.

För att de framtida biodrivmedlen ska kunna ge mer i form av klimatvinster föreslår 
föredraganden en miniminivå för minskade växthusgasutsläpp på 50 procent från och med 
direktivets ikraftträdande. Dessutom bör eventuella stödsystem, inklusive bidrag, 
i medlemsstaterna vara proportionella i förhållande till minskningen av växthusgasutsläpp –
detta för att ge incitament till de bästa alternativen till förnybar energi inom transportsektorn 
(även i fråga om el och vätgas). 

Kriterier för undantagna områden 

Kommissionens förslag utesluter vissa typer av markområden från produktion av 
biodrivmedel – opåverkad skog, naturskyddsområden, gräsmark med hög biologisk mångfald 
m.m. Detta är positivt. Den föreslagna förteckningen över undantagna områden saknar 
emellertid vissa känsliga områden och bör därför kompletteras, till exempel genom att man 
inbegriper områden med högt bevarandevärde. 
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Kommissionens förslag ger en alltför svartvit bild av situationen när det gäller 
markanvändning. Markområden är endera tillåtna för fullskalig produktion eller förbjudna att 
användas. Både i europeiska och tropiska skogar bör hållbar förvaltning vara möjlig så att 
begränsade mängder av biomassa kan användas, förutsatt att detta görs på ett hållbart sätt.

Sociala kriterier 

Sociala kriterier har inte tagits upp i kommissionens förslag. En orsak som anges är att sådana 
kriterier skulle strida mot WTO-reglerna. Förslaget i detta betänkande är att kommissionen 
utarbetar en särskild rapport vartannat år om alla sociala effekter av den ökade efterfrågan och 
användningen av biodrivmedel.

Metod för beräkningen av minskade växthusgasutsläpp 

Minskningen av växthusgasutsläpp beräknas genom livscykelmetoden, som beskrivs i bilaga 
VII. Metoden är i princip rimlig och tillräckligt flexibel så att anpassningar kan göras efter det 
att direktivet har antagits.

Särskilda standardvärden föreslås för odling, produktion och transport av biodrivmedel –
liksom för förändrad markanvändning – vilka ska användas som referenspunkter. Det 
generaliserade sätt på vilket standardvärdena har fastställts måste ifrågasättas – både 
beträffande markanvändning och förändrad markanvändning, men också beträffande odling. 
Tanken i kommissionens förslag verkar vara att vissa typer av markanvändning, som odling 
av gräsmark, kommer att leda till samma minskning av växthusgasutsläpp och/eller samma 
kolförluster, oavsett var produktionen äger rum. Men gräsmarker varierar när det gäller
mängden lagrad kol och kan därför inte beskrivas genom ett enda standardvärde. Bara i 
Brasilien har man beräknat att det finns tio olika sorters gräsmarker (”cerrados”) med olika 
egenskaper.

Med tanke på att hela vetenskapen kring biodrivmedelproduktion är enormt komplex, framför 
allt när det handlar om potentiellt omfattande effekter av direkt och indirekt förändrad 
markanvändning, är det nödvändigt med en mer regional strategi.

I synnerhet med avseende på utsläpp till följd av förändrad markanvändning föreslås en bättre 
metod baserad på IPCC:s studier där man fastställer särskilda standardvärden för olika 
regioner. Det finns starka skäl till att använda IPCC:s metod. Den ger större flexibilitet och 
kan förmodligen få brett stöd eftersom den redan används på många håll.

Man bör i högre utsträckning räkna med betydelsen av kol som lagras i jorden. Viss 
produktion, som framför allt baseras på perenna grödor, kommer att öka den mängd kol som 
lagras i jorden och kan på så sätt bidra till att skadad eller olönsam mark förvandlas till 
produktiv mark.

I sin beräkningsmetod har kommissionen utelämnat eventuella växthusgasutsläpp till följd av 
indirekt förändrad markanvändning, som när produktionen av biodrivmedel leder till 
omflyttning av tidigare odlade livsmedelsgrödor till andra landområden. De effekterna är 
enligt många experter omfattande. Det finns emellertid ingen generell modell som kan ge oss 
en exakt beräkning av effekternas omfattning. Det förefaller nödvändigt att komplettera 
livscykelmetoden med en beräkning av dessa effekter. En möjlighet, som utvecklats av 
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Öko-institutet, skulle vara att använda ett så kallat risktillägg (”risk adder”), dvs. ett 
skadestånd för förväntad indirekt förändrad markanvändning som läggs till beräkningen av 
växthusgasutsläpp till följd av produktion av biodrivmedel på jordbruksmark.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott införliva följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 175.1 och 95,

– med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 175.1 och 95 med 
avseende på artiklarna 12.6 och 15–17,

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En ökad användning av biodrivmedel
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) Förutom förbättringar av 
energieffektiviteten är en ökad användning 
av energi från biomassa och andra 
förnybara källor inom transportsektorn 
ett av de mest effektiva sätten att minska 
gemenskapens beroende av importerad olja 
i trafiksektorn – där den svarar för de mest 
akuta energiförsörjningsproblemen – och
att leda sektorn inpå en hållbar väg.



PE406.140v02-00 10/83 AD\730754SV.doc

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt färdplanen för förnybar energi är 
det ett lämpligt och realistiskt mål att 
20 % av all energi som används ska 
komma från förnybara energikällor. För 
transportsektorn är målet 10 %. Planen 
visar också att rambestämmelser med 
bindande mål skulle ge näringslivet den 
långsiktiga stabilitet som krävs för att fatta 
rationella investeringsbeslut inom sektorn 
för förnybar energi.

(4) Enligt färdplanen för förnybar energi är 
det ett lämpligt mål att 20 % av all energi 
som används ska komma från förnybara 
energikällor. Planen visar också att 
rambestämmelser med bindande mål skulle 
ge näringslivet den långsiktiga stabilitet 
som krävs för att fatta rationella 
investeringsbeslut inom sektorn för 
förnybar energi. Argumenten för målet att 
20 % av all energi som används ska 
komma från förnybara energikällor har 
blivit betydligt starkare, medan målet för 
förnybara energikällor i transportsektorn 
kommit att ifrågasättas alltmer.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vid Europeiska rådets möte i Bryssel 
i mars 2007 betonades på nytt 
gemenskapens åtagande att på bred front 
utveckla förnybara energikällor även efter 
2010. Man ställde sig där bakom det 
bindande målet att 20 % av gemenskapens 
totala energiförbrukning ska tillgodoses 
genom förnybar energi senast 2020 samt 
det bindande målet att minst 10 % av varje 
medlemsstats förbrukning av bensin inom 
transportsektorn och diesel ska utgöras av 
biodrivmedel senast 2020. De nya 
bestämmelserna ska införas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vid mötet 
konstaterades att de uppställda 
biodrivmedelmålen bör vara bindande, 
förutsatt att produktionen är hållbar, att den 
andra generationens biodrivmedel blir 

(5) Vid Europeiska rådets möte i Bryssel 
i mars 2007 betonades på nytt 
gemenskapens åtagande att på bred front 
utveckla förnybara energikällor även efter 
2010. Man ställde sig där bakom det 
bindande målet att 20 % av gemenskapens 
totala energiförbrukning ska tillgodoses 
genom förnybar energi senast 2020 samt 
det bindande målet att minst 10 % av varje 
medlemsstats förbrukning av bensin inom 
transportsektorn och diesel ska utgöras av 
biodrivmedel senast 2020. De nya 
bestämmelserna ska införas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vid mötet 
konstaterades att de uppställda 
biodrivmedelmålen bör vara bindande, 
förutsatt att produktionen är hållbar, att den 
andra generationens biodrivmedel blir 
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kommersiellt tillgängliga, och att 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/70/EG av den 13 oktober 1998 om 
kvaliteten på bensin och dieselbränslen och 
om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG 
ändras så att ändamålsenliga 
inblandningsnivåer tillåts.

kommersiellt tillgängliga, och att 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 
om kvaliteten på bensin och dieselbränslen 
och om ändring av rådets 
direktiv 93/12/EEG ändras så att 
ändamålsenliga inblandningsnivåer tillåts. 
Ett marknadsgenombrott för andra 
generationens biodrivmedel (särskilt från 
odling av lignocellulosa) äger knappast 
rum före 2020. Därmed finns det en 
uppenbar risk för att agrobränslen helt 
kommer att dominera marknaden. En 
sådan utveckling kan få oönskade 
konsekvenser på områden som 
livsmedelstrygghet, biologisk mångfald, 
avskogning m.m.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det viktigaste syftet med bindande mål 
är att skapa säkerhet för investerarna. 
Beslutet om huruvida ett mål ska vara 
bindande bör därför inte skjutas upp 
i väntan på en viss framtida händelse. I ett 
uttalande till protokollet från rådets möte 
den 15 februari 2007 menade 
kommissionen därför att ett beslut om att 
göra målet bindande inte bör 
senareläggas till dess att den andra 
generationens biodrivmedel kommit ut på 
marknaden.

(6) Det viktigaste syftet med bindande mål 
är att skapa säkerhet för investerarna och 
att främja en fortlöpande utveckling av 
tekniker för energigenerering från 
förnybara källor av alla slag. Emellertid 
är många faktorer som påverkar 
framställningen av biodrivmedel i dag 
okända. Detta talar för att välja en 
försiktigare strategi än hittills. Det 
bindande målet bör därför omprövas.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, (8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande mål att andelen förnybar 
energi ska motsvara 20 % av den totala 
energiförbrukningen och 10 % av 
förbrukningen inom transportsektorn senast 
2020.

rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande mål att andelen förnybar 
energi ska motsvara 20 % av den totala 
energiförbrukningen och 4 % av 
förbrukningen inom transportsektorn senast 
2015, 8–10 % senast 2020, varav 20 % år 
2015 och 40–50 % år 2020 ska nås genom 
användning av el eller vätgas från 
förnybara resurser, biogas eller drivmedel 
från lignocellulosa eller alger.

Målen för 2020 bör slutligen fastställas 
2015 med förbehåll för en översyn där 
särskild hänsyn tas till följderna för 
livsmedelstryggheten, biologisk mångfald 
och tillgången på el och vätgas från 
förnybara resurser, biogas eller drivmedel 
från lignocellulosa eller alger.
Målen och den övergripande politiska 
ramen, inte minst beräkningsmetoderna 
för minskade utsläpp av växthusgaser, bör 
omprövas regelbundet.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Målet på 10 % förnybar energi inom 
transportsektorn bör däremot gälla för varje 
enskild medlemsstat. Därigenom kan man 
garantera enhetliga 
drivmedelsspecifikationer och trygga 
tillgången. Eftersom det finns en 
välfungerande handel med drivmedel 
kommer medlemsstater med liten tillgång 
till de resurser som krävs ändå att kunna 
säkra tillgången på förnybara drivmedel 
utan problem. Även om det tekniskt sett 
vore möjligt för gemenskapen att uppnå 
biodrivmedelmålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 

(10) Målet på 4 % förnybar energi inom 
transportsektorn bör däremot gälla för varje 
enskild medlemsstat. Därigenom kan man 
garantera enhetliga 
drivmedelsspecifikationer och trygga 
tillgången. Eftersom det finns en 
välfungerande handel med drivmedel 
kommer medlemsstater med liten tillgång
till de resurser som krävs ändå att kunna 
säkra tillgången på förnybara drivmedel 
utan problem. Även om det tekniskt sett 
vore möjligt för gemenskapen att uppnå 
målen för förnybar energi 
i transportsektorn enbart genom inhemsk 
produktion, talar den mycket större 
potentialen för effektiv framställning av 
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import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biodrivmedel på 
EU-marknaden och, när så är lämpligt, 
föreslå åtgärder för att skapa balans mellan 
inhemsk produktion och import, med 
beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor, trygg 
energiförsörjning samt övriga aspekter.

biodrivmedel i tropikerna, liksom målet 
att minska utsläppen av växthusgaser så 
mycket som möjligt, för att målet till stor 
del uppfylls genom import. Kommissionen 
bör därför övervaka tillgången på 
biodrivmedel på EU-marknaden och, när så 
är lämpligt, föreslå åtgärder för att skapa 
balans mellan inhemsk produktion och 
import, med beaktande av hur multilaterala 
och bilaterala handelsförhandlingar 
förlöper, liksom av miljö- och 
kostnadsfrågor, trygg energiförsörjning, 
minskade utsläpp av växthusgaser samt 
övriga aspekter.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör sikta på att 
diversifiera sin förnybara energimix inom 
alla transportsektorer. Senast 2011 bör 
kommissionen föreslå rådet och 
Europaparlamentet en strategi för att öka 
användningen av förnybar energi inom 
alla transportslag.

Motivering

Hittills har betoningen på förnybar energi varit starkast inom vägtransporten, men det är 
viktigt att främja användning av förnybar energi inom alla transportslag. År 2011 föreslås 
som tidsgräns så att förslagen kan tas med i nästa budgetplan.

Ändringsförslag 9

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 

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna sträva 
efter att följa en vägledande plan i flera 
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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. 

steg. De bör också upprätta nationella 
handlingsplaner med mål för olika sektorer 
och särskilda åtgärder för att främja 
efterfrågan och tillgången på tekniker för 
förnybar energi.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Gemenskapen och medlemsstaterna 
bör avsätta betydande ekonomiska 
resurser till forskning om och utveckling 
av tekniker för förnybar energi. En 
självklar finansieringskälla är 
inkomsterna från EU:s system för 
utsläppshandel. Vidare bör 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik ge hög prioritet åt forskning om 
och utveckling av tekniker för förnybar 
energi.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det måste finnas entydiga regler för 
hur man beräknar andelen energi från 
förnybara källor.

(14) Det måste finnas klara och entydiga 
regler för hur man beräknar andelen energi 
från förnybara källor.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Vid beräkningen av vattenkraftens (15) Vid beräkningen av vattenkraftens och 
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bidrag bör effekterna av klimatvariationer 
jämnas ut genom användning av en 
normaliseringsregel.

vindkraftens bidrag bör effekterna av 
klimatvariationer jämnas ut genom 
användning av en normaliseringsregel.

Motivering

Vindkraftsproduktionen varierar kraftigt på grund av klimatvariationer och bör därför också 
omfattas av normaliseringsregeln.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det krävs ett samlat grepp för att 
förbättra utbildningen, och man borde 
kunna erbjuda mindre installatörer av 
utrustning för förnybar energi någon typ av 
certifiering för att undvika en snedvridning 
av marknaden och för att se till att 
konsumenterna får produkter och tjänster 
av hög kvalitet. Nationella 
certifieringssystem bör erkännas 
ömsesidigt av medlemsstaterna och bör 
därför baseras på harmoniserade 
minimikrav. De bör också anpassas efter 
europeiska tekniska standarder och 
befintliga utbildnings- och 
kvalifikationssystem för installatörer av 
utrustning för förnybar energi. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer bör 
fortsätta att tillämpas på områden som inte 
omfattas av det här direktivet, till exempel 
erkännande av yrkeskvalifikationer för
installatörer som inte certifierats i en 
medlemsstat.

(28) Det krävs ett samlat grepp för att 
förbättra utbildningen, och man borde 
kunna erbjuda mindre installatörer av 
utrustning för förnybar energi någon typ av 
certifiering för att undvika en snedvridning 
av marknaden och för att se till att 
konsumenterna får produkter och tjänster 
av hög kvalitet. Nationella 
certifieringssystem bör erkännas 
ömsesidigt av medlemsstaterna och bör 
därför baseras på harmoniserade 
minimikrav. De bör också anpassas efter 
europeiska tekniska standarder och 
befintliga utbildnings- och 
kvalifikationssystem för installatörer av 
utrustning för förnybar energi. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer bör 
fortsätta att styra erkännandet av 
yrkeskvalifikationer för reglerade yrken. 
Om antagandet till och utövandet av 
installatörsyrket är reglerat, är 
förutsättningarna för erkännandet av 
yrkeskvalifikationerna fastlagda i 
direktiv 2005/36/EG; dessa 
förutsättningar gäller också för 
installatörer som certifierats i en 
medlemsstat.
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Motivering

Direktiv 2005/36/EG reglerar erkännandet av yrkeskvalifikationer vid reglerade yrken på ett 
uttömmande och slutgiltigt sätt. Det måste också fortsättningsvis gälla för installatörer som 
frivilligt certifierats enligt direktivet om förnybara energikällor. Installation av anläggningar 
med förnybara energikällor utgör bara en del av yrkesbilden för till exempel värmeingenjörer 
eller takläggare.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Kostnaden för att ansluta nya 
producenter av förnybar el till elnätet bör 
vara objektiv, tydlig och 
icke-diskriminerande. Man bör också ta 
hänsyn till den nytta som de anslutna 
producenterna medför för nätet, genom att 
produktionskapaciteten utnyttjas till fullo. 
Kostnaderna för att ansluta nya 
producenter av gas från förnybara 
energikällor till gasnätet bör vara 
objektiva, tydliga och icke 
diskriminerande.

Motivering

Åtgärder bör planeras även för gasproduktion, inte enbart för el.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Europeiska unionen och 
medlemsstaterna bör med alla medel som 
står till buds verka för att den totala 
energiförbrukningen inom transporter 
minskar betydligt. De främsta medlen för 
att minska den totala 
energiförbrukningen inom transporter är 
transportplanering, stöd till 
kollektivtransporter, ökning av andelen 
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elbilar i produktion och produktion av 
bilar som är mer energieffektiva och 
mindre i storlek och har lägre 
motorkapacitet.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Biodrivmedelproduktion bör ske på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Man bör därför 
kräva att sådana biodrivmedel som används 
för att uppfylla direktivets mål eller som 
erhåller nationellt stöd också uppfyller 
kriterierna för miljöhållbarhet.

(34) Biodrivmedelproduktion bör ske på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Detta gäller 
även produktionen av andra förnybara 
energikällor. Man bör därför kräva att 
sådana biodrivmedel som används för att 
uppfylla direktivets mål eller som erhåller 
nationellt stöd också uppfyller kriterierna 
för miljöhållbarhet.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De stimulansåtgärder för biodrivmedel
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 biodrivmedel och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden förstördes. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 
kriterier varigenom biodrivmedel och andra 
biovätskor bara kan bli föremål för 
stimulansåtgärder om man kan garantera 

(39) De stimulansåtgärder för biodrivmedel
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 biodrivmedel och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden förstördes. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 
kriterier varigenom biodrivmedel och andra 
biovätskor bara kan bli föremål för 
stimulansåtgärder om man kan garantera 



PE406.140v02-00 18/83 AD\730754SV.doc

SV

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 biodrivmedel 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.

att de inte producerats i områden med stor 
biologisk mångfald, och att 
råvaruutvinningen inte minskar den 
biologiska mångfalden. 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 biodrivmedel som 
framställs av råvaror från sådan mark 
kunna bli föremål för stimulansåtgärder 
enligt det här direktivet, om råvarorna 
utvunnits med metoder som minskar den 
biologiska mångfalden. 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 18

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Även om energi inte får framställas 
av biomassa som utvinns från områden 
med hög biologisk mångfald, eller från 
mark som binder mycket kol (exempelvis 
skogar som inte i större grad påverkats av 
mänsklig verksamhet och/eller urskogar), 
kan ökad produktion av biodrivmedel 
ändå oavsiktligt medföra större 
påfrestningar för naturskogarna. Då en 
ökad efterfrågan på biodiesel i sin tur 
ökar efterfrågan på vegetabiliska oljor 
kan en tänkbar följd vara att 
skogsområden avverkas och ersätts med 
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produktion av sojabönor eller palmolja. I 
vissa fall kan sådan avverkning ske i strid 
med nationell eller internationell 
lagstiftning. Att markbelastningen på 
olika sätt tilltar är dessutom en oundviklig 
följd av att öka omfattningen av i princip 
vilka markkrävande verksamheter som 
helst. Det är likväl viktigt att EU 
stimulerar till att minimera risken för 
sådan påverkan. EU bör särskilt 
prioritera att verka för olika system för att 
skydda tropiska regnskogar, till exempel 
ersättning för ”utebliven avskogning”.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I de fall biodrivmedel 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 biodrivmedel 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. 
Medlemsstaterna uppmuntras dessutom 
att undersöka hur integrationen av nya 
former av lignocellulosaodling 
i jordbruket kan leda till förbättrad 
miljölagstiftning (förutom den lagstiftning 
som särskilt tvärvillkoren i den 
gemensamma jordbrukspolitiken hänvisar 
till). Exempelvis kan skyddet av grund-
och ytvattenkvaliteten beröras 
(se direktiv 2000/60/EG). 
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Kraven på att införa ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biodrivmedel 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 ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biodrivmedel och biovätskor bör bedömas 
av kommissionen senast 2009. Man bör då 
beakta att samtliga biomassaresurser
måste förvaltas på ett hållbart sätt. På sikt 
måste detta gälla även metoder som 
används i jordbruket.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Enligt föresatserna att en exklusiv användning av biodrivmedel bör undvikas och att en 
breddning av antalet förnybara energikällor bör prioriteras.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) När medlemsstaterna utformar sina 
stödsystem har de möjlighet att främja 
användningen av sådana biodrivmedel som 
medför extra fördelar – inbegripet de 

(52) När medlemsstaterna utformar sina 
stödsystem har de möjlighet att främja 
användningen av sådana biodrivmedel som 
medför extra fördelar – inbegripet de 
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diversifieringsfördelar som är kopplade till 
biodrivmedelråvaror som avfall, 
restprodukter, cellulosa från 
icke livsmedel, samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin –
genom att de tar hänsyn till de skilda 
kostnaderna för att producera energi från å 
ena sidan traditionella biodrivmedel och å 
andra sidan sådana biodrivmedel som 
medför extra fördelar. Medlemsstaterna 
har möjlighet att stimulera investeringar 
för att utveckla sådan teknik med koppling 
till förnybar energi som bara kan bli 
konkurrenskraftig på längre sikt.

diversifieringsfördelar som är kopplade till 
biodrivmedelråvaror som avfall, 
restprodukter, icke livsmedel, samt 
material som innehåller både cellulosa och 
lignin – genom att de tar hänsyn till de 
skilda kostnaderna för att producera energi 
från å ena sidan traditionella biodrivmedel
och å andra sidan sådana biodrivmedel som 
medför extra fördelar. Medlemsstaterna 
bör också stimulera investeringar i 
forskning och utveckling av sådan teknik 
med koppling till annan förnybar energi 
som bara kan bli konkurrenskraftig på 
längre sikt. 

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) De allmänna målen innebär att 20 % 
av gemenskapens hela energiförbrukning 
ska täckas av förnybar energi och 10 % av 
varje medlemsstats förbrukning av bensin 
och diesel för transportändamål ska täckas 
av biodrivmedel senast 2020. Eftersom 
dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan, på grund 
av den föreslagna åtgärdens omfattning, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(57) De allmänna målen innebär att det ska 
vara bindande att 20 % av gemenskapens 
hela slutliga energiförbrukning ska täckas 
av förnybar energi och att det ska vara 
bindande att 4 % av energiförbrukningen 
för transportändamål i varje medlemsstat 
ska täckas av förnybar energi senast 2015. 
Eftersom dessa mål inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan, på grund av den 
föreslagna åtgärdens omfattning, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) För att underlätta en ändamålsenlig 
utveckling av infrastrukturen för förnybar 
energi är det viktigt att garantera full 
samordning med direktiven 2000/60/EG, 
79/409/EEG och 92/43/EEG.

Motivering

Utvecklingen av förnybar energi bör ske så snabbt och samordnat som möjligt. Valet av 
teknik för förnybar teknik avgörs ofta av de lokala naturförutsättningarna och därför är 
lämplig lokalisering av anläggningarna viktig.

Ändringsförslag 25

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 
ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden och anslutning till elnätet 
beträffande förnybar energi. I direktivet 
fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biodrivmedel och 
andra biovätskor.

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi som 
stärker medlemsstaternas nuvarande 
nationella stödsystem och gör det möjligt 
för dem att nå utbyggnadsmålen. Det 
innehåller bindande mål på EU-nivå och 
nationell nivå för andelen förnybar energi 
av den totala energiförbrukningen 
respektive av den energi som används för 
transportändamål. Det innehåller också
bestämmelser om ursprungsgarantier, 
administrativa förfaranden och anslutning 
till elnätet beträffande förnybar energi. I 
direktivet fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för förnybara energikällor, 
i synnerhet energi från biomassa och gör 
det möjligt att nå de bindande 
utbyggnadsmålen för flera medlemsstater.
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Motivering

Hållbarhetskriterierna bör omfatta mer än biodrivmedel, som bara utgör en bråkdel av de 
förnybara energikällorna. De bör innehålla kategorier för hållbara förnybara energikällor 
och omfatta all användning av biomassa för energiändamål.

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kommissionen får anpassa 
definitionen till den tekniska utvecklingen 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 21.3.

Motivering

I definitionen av förnybar energi som bygger på direktiv 2001/77/EG om el från förnybara 
energikällor saknas flera källor och tekniker, exempelvis rötslam från avloppsvatten. För att 
beakta framtida utveckling av nya tekniker bör kommissionen bemyndigas att ändra 
definitionen genom ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 27

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

Motivering

I den nuvarande definitionen av biomassa utesluts produkter från vattenbruk, exempelvis 



PE406.140v02-00 24/83 AD\730754SV.doc

SV

alger. Vidare är det i allmänhet mycket bättre att återvinna eller kompostera biologiskt 
nedbrytbart avfall, samtidigt som processgaserna naturligtvis kan användas för 
energigenerering. Och eftersom den biologiskt nedbrytbara delen av kommunalt avfall och 
industriavfall vanligen ger en lägre nettoenergiproduktion, bör separering av avfall av detta 
slag främjas i direktivet.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) slutlig förbrukning av energi: 
energiprodukter som för energiändamål 
levereras till tillverkningsindustrin, 
transportsektorn, hushållen, servicesektorn, 
jordbruket, skogsbruket och 
fiskerinäringen, inbegripet förbrukningen 
av el och värme inom energisektorn i 
samband med el- och värmeproduktion 
samt inbegripet förluster av el och värme 
vid distribution,

(c) slutlig förbrukning av energi: 
energiprodukter som för energiändamål 
levereras till tillverkningsindustrin, 
transportsektorn, hushållen, privata 
handels- och servicesektorn, jordbruket, 
skogsbruket och fiskerinäringen, inbegripet 
förbrukningen av el och värme inom 
energisektorn i samband med el- och 
värmeproduktion samt inbegripet förluster 
av el och värme vid distribution,

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution 
av värmeenergi i form av ånga, hetvatten 
eller kylda vätskor från en central 
produktionskälla, via ett nät, till ett flertal 
byggnader i syfte att värma eller kyla ner 
utrymmen eller processer,

(d) fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution 
av värmeenergi i form av ånga, hetvatten 
eller kylda vätskor från en central 
produktionskälla, via ett nät, till ett flertal 
byggnader eller till en industriell 
förbrukare i syfte att värma eller kyla ner 
utrymmen eller processer och som kommer 
från förnybara energikällor,
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) biovätskor: flytande bränslen för 
energiändamål som framställs av biomassa,

(e) biomassa för energiändamål: fasta, 
gasformiga eller flytande bränslen för 
energiändamål som framställs av biomassa,

Motivering

Lagstiftningen täcker all energi som produceras från biomassa, inte enbart som drivmedel 
inom transportsektorn eller för användning som flytande bränsle vid värme- och 
kraftgenerering. Därför är det viktigt att definiera detta överbryggande begrepp.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Generellt ändringsförslag om att byta ut begreppet biodrivmedel mot ett mer passande och 
exakt begrepp, dvs. drivmedel från biomassa. Begreppet biodrivmedel är missledande för 
konsumenterna, eftersom ”bio” i många länder förknippas med ekologisk produktion och 
miljövänliga produkter.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) våtmarker: mark som under hela eller 
en betydande del av året är täckt eller 
genomdränkt av vatten,
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Motivering

Våtmarker måste definieras i direktivet. Våtmarker utgör betydande kollager och om 
användningen av dem ställs om kan följden bli stora utsläpp av växthusgaser. Icke utdikad 
torvmark, t.ex. orörd torvmark, ingår definitivt i denna definition.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) ”målredovisningsintyg” ett speciellt 
betecknat elektroniskt dokument som 
visar att en bestämd mängd energi har 
producerats av förnybara resurser och 
kan tas med i de bindande målen i den 
medlemsstat som utfärdat det eller i andra 
medlemsstater;

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) stödsystem: ett system som grundar sig 
på en medlemsstats marknadsintervention 
och som gör det lättare för förnybar 
energi att komma ut på marknaden 
genom att minska produktionskostnaden, 
öka försäljningspriset, eller öka 
försäljningsvolymen genom införande av 
krav beträffande förnybar energi,

(h) stödsystem: ett system som skapar eller 
förstärker incitament för en ytterligare 
utbyggnad och användning av förnybar 
energi. Sådana nationella stödsystem 
omfattar särskilt gröna certifikat, 
investeringsstöd, skattebefrielser eller 
skattelättnader, skatterestitutioner och 
direkta system för prisstöd, särskilt för 
”net-metering” och nettopremier,

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
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fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) mark med högt bevarandevärde:
– områden med globalt, regionalt eller 
nationellt betydelsefull koncentration av 
biologisk mångfald (exempelvis 
endemism, hotade arter, refugier), 
– globalt, regionalt eller nationellt 
betydelsefulla större landskapsområden 
med överlevnadsdugliga bestånd, 
i naturliga fördelningsmönster och antal, 
av flertalet eller samtliga arter som där 
förekommer naturligt,
– områden som ligger i, eller innehåller, 
sällsynta, hotade eller sårbara ekologiska 
system, 
– områden som erbjuder ett 
grundläggande naturligt skydd 
i risksituationer (exempelvis skyddande 
avrinningsområden och områden som 
skyddar mot erosion), 
– områden av grundläggande betydelse 
för att uppfylla lokalsamhällens behov 
(exempelvis försörjning och hälsovård), 
– områden av avgörande betydelse för 
lokalsamhällens traditionella kulturella 
identitet (områden med kulturell, 
ekologisk, ekonomisk eller religiös 
betydelse som fastställs i samråd med 
sådana lokalsamhällen).

Motivering

För artikel 15.3 behövs begreppet mark med högt bevarandevärde definieras. Forest 
Stewardship Council utvecklade ursprungligen ett system för att utvärdera bevarandevärden 
som i dag ingår i FSC:s certifieringssystem och är en stabil ram för att identifiera områden 
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med högt bevarandevärde. Sådana områden kan vara skyddade enligt nationell lagstiftning 
eller internationella konventioner, men så behöver inte vara fallet.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Slutmålet är att gradvis avveckla 
utsläpp av växthusgaser som härrör från 
användning av fossila bränslen 
i Europeiska unionen fram till 
den 1 januari 2050.

Motivering

För att motverka klimatförändringen behöver EU:s utsläpp av växthusgaser som härrör från 
användning av fossila bränslen närma sig en nollnivå i framtiden.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Två eller fler medlemsstater kan 
gemensamt uppfylla de mål som nämnts i 
bilaga I del A för att utnyttja 
synergieffekter.
(a) Medlemsstaterna kan för detta 
ändamål inrätta ett system som gör det 
möjligt för personer att överföra 
målredovisningsintyg på tredje man, vilka 
enligt artikel 10 kan läggas till de 
nationella målen.
(b) Två eller fler medlemsstater kan 
komma överens om att statistiskt överföra 
förnybar energi mellan sig för att lägga 
den till de nationella målen.
(c) Medlemsstaterna kan komma överens 
om att genomföra gemensamma projekt 
där en eller flera medlemsstater stöder 
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projekt för att främja förnybar energi i en 
annan medlemsstat för att räkna sig till 
godo den förnybara energi som utvunnits 
ur detta.
(d) Två eller fler medlemsstater kan 
komma överens om en gemensam 
måluppfyllelse genom att inrätta särskilda 
gemensamma gränsöverskridande 
stödsystem eller öppna sina nationella 
system för energi från andra 
medlemsstater. I det fallet måste de 
gemensamt visa andelen förnybar energi i 
sin slutliga energiförbrukning som de 
tillsammans skulle uppvisa om de 
uppfyllde sina mål individuellt. 

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska 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.

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att andelen förnybar 
energi minst är lika hög som de bindande 
minimietappmålen i bilaga I del B.

Motivering

För att garantera att EU:s och medlemsstaternas övergripande mål för 2020 nås måste också 
bindande etappmål antas. Den vägledande plan som anges i bilaga I del B börjar mycket lågt 
och förutser den största ökningen av förnybar energi först under de sista åren före 2020. Om 
medlemsstaterna inte uppfyller dessa åtaganden blir det mycket svårt för dem att nå målet för 
2020. I den meningen är detta att betrakta som ett absolut nödvändigt minimum.
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Ändringsförslag 39

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 vägtransportområdet år 
2015 är minst 4 % av den slutliga 
energiförbrukningen på 
vägtransportområdet, varav minst 20 % 
ska komma från användningen av el eller 
vätgas från förnybara resurser, biogas 
eller drivmedel från lignocellulosa eller 
alger och att andelen ska vara minst 8–
10 % år 2020, varav 40–50 % ska komma 
från elektricitet eller vätgas från 
förnybara resurser, biogas eller drivmedel 
från lignocellulosa eller alger.
Målet för 2020 ska fastställas 2015 med 
förbehåll för en större översyn av 
erfarenheten av politiken för förnybara 
energier för transport, där särskild 
hänsyn ska tas till eventuella negativa 
följder för livsmedelstryggheten, biologisk 
mångfald och den kommersiella 
tillgången på drivmedel från 
lignocellulosa och/eller alger och el och 
vätgas från förnybara resurser.
Medlemsstaterna ska se till att energi som 
tillgodoräknas för uppfyllandet av målen i 
första och andra stycket uppfyller de 
kriterier för miljöhållbarhet och social 
hållbarhet som föreskrivs i artikel 15. 
Det övergripande målet ska utvärderas 
löpande vart tredje år från och med 2015 
på grundval av kommissionens 
rapportering enligt artikel 20.



AD\730754SV.doc 31/83 PE406.140v02-00

SV

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska senast 
den 1 januari 2010 lägga fram en vitbok 
för rådet och Europaparlamentet som 
fullständigt beskriver all relevant 
lagstiftning som behövs för att genomföra 
det mål som beskrivs i punkt -1.

Motivering

Lagstiftningsarbetet är ofta splittrat. Det vore mycket praktiskt, och skulle göra arbetet med 
att lagstifta för att dämpa klimatförändringen betydligt överskådligare och tydligare, om 
kommissionen i en enda handling beskrev all den lagstiftning som behövs för att uppnå målet 
att gradvis avveckla utsläpp av växthusgaser som härrör från användning av fossila bränslen 
i Europeiska unionen. 

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska före den 
1 januari 2010 fastställa en metod för 
beräkningen av bidraget från förnybar el 
och vätgas i den totala bränslemixen. 
Denna åtgärd, som är avsedd att ändra 
icke-väsentliga delar av direktivet genom 
att ersätta dem, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3 i 
direktivet.

Motivering

Det finns dessutom en utbredd tveksamhet om önskvärdheten av tioprocentmålet, exempelvis 
rekommenderade Europeiska miljöbyrån nyligen i en rapport att förbrukningen av den så 
kallade första generationens biodrivmedel bör hållas under 10 %. Elektricitet och vätgas bör 
ingå i lösningen. För närvarande är det dock svårt att mäta dessa bränslens bidrag till den 
totala bränslemixen. För att underlätta användningen av el eller vätgas som drivmedel måste 
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en beräkningsmetod införas.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om andelen förnybar energi i en 
medlemsstat hamnar under den vägledande 
planen i bilaga I del B under den närmast 
föregående tvåårsperioden, ska 
medlemsstaten lämna in en ny nationell 
handlingsplan till kommissionen senast den 
30 juni följande år. Planen ska innehålla 
sådana åtgärder som gör att medlemsstaten 
i framtiden minst uppnår målen för andelen 
förnybar energi i den vägledande planen.

3. Om andelen förnybar energi i en 
medlemsstat hamnar under de bindande 
etappmålen i bilaga I del B under den 
närmast föregående tvåårsperioden, ska 
medlemsstaten lämna in en ny nationell 
handlingsplan till kommissionen senast den 
30 juni följande år. Planen ska innehålla 
sådana åtgärder som gör att medlemsstaten 
i framtiden minst uppnår målen för andelen 
förnybar energi i den vägledande planen.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna måste ge incitament 
till utveckling av infrastrukturer för 
tankning av gas för transporter och på 
kort till medellång sikt garantera 
incitament för potentiella köpare av 
sådana fordon för att främja en 
omfattande marknad och skapa 
förutsättningar för en vittomfattande 
hållbar rörlighet.

Motivering

I alla länder där fordon som körs på alternativa gasdrivmedel framgångsrikt har införts har 
ett starkt stöd från landets nationella regering – och ofta från lokala myndigheter – varit 
absolut avgörande. På kort till medellång sikt är det svårt att utan statligt stöd främja en 
utbredd marknad för dessa fordon.



AD\730754SV.doc 33/83 PE406.140v02-00

SV

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. El producerad från förnybara 
energikällor i tredje länder ska bara beaktas 
när man mäter efterlevnaden av nationella 
mål i det här direktivet om följande krav är 
uppfyllda:

9. El och energi i transportsektorn 
producerad från förnybara energikällor i 
tredje länder ska bara beaktas när man 
mäter efterlevnaden av nationella mål i det 
här direktivet om följande krav är 
uppfyllda:

(a) Elen förbrukas i gemenskapen. (a) Elen och energin importeras fysiskt till 
och förbrukas i gemenskapen.

(b) Elen produceras i en anläggning som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande. 

(b) Elen och energin produceras i en 
anläggning som tagits i drift efter det här 
direktivets ikraftträdande.

(c) Elen förses med en ursprungsgaranti 
som är en del av ett 
ursprungsgarantisystem som motsvarar det 
som fastställs i det här direktivet.

(c) Elen och energin förses med en 
ursprungsgaranti som är en del av ett 
ursprungsgarantisystem som motsvarar det 
som fastställs i det här direktivet.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) andelen förnybar energi av den totala 
energiproduktionen i tredjelandet inte 
reduceras på grund av importen av energi 
till gemenskapen och

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Som ett alternativ till 
ursprungsgarantier kan medlemsstaterna 
frivilligt utfärda målredovisningsintyg på 
vilka detta direktiv inte motiverar något 
rättsanspråk. Medlemsstaterna ska 
garantera att målredovisningsintygen 
motsvarar punkterna 1 till 4. Därutöver 
ska medlemsstaterna se till att 
målredovisningsintygen uttryckligen 
betecknas som sådana och upphävs 
elektroniskt.

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Ursprungsgarantier och 
målredovisningsintyg ska i och för sig inte 
motivera något anspråk på stöd från 
nationella stödsystem.

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga organ och register över
ursprungsgarantier

Behöriga organ och register över
målredovisningsintyg

1. Medlemsstaterna ska utse ett enda 
behörigt organ som ska ansvara för att

1. Medlemsstaterna ska utse ett enda 
behörigt organ som ska ansvara för att

(a) inrätta och underhålla ett nationellt 
register över ursprungsgarantier, 

(a) inrätta och underhålla ett nationellt 
register över målredovisningsintyg,

(b) utfärda ursprungsgarantier, (b) utfärda målredovisningsintyg,

(c) registrera överföringar av
ursprungsgarantier,

(c) registrera överföringar av 
målredovisningsintyg,

(d) upphäva ursprungsgarantier, (d) upphäva målredovisningsintyg,
(e) offentliggöra en årsrapport över det 
antal ursprungsgarantier som utfärdats, 
överförts till eller från andra behöriga, eller 
som upphävts.

(e) offentliggöra en årsrapport över det 
antal målredovisningsintyg som utfärdats, 
överförts till eller från andra behöriga, eller 
som upphävts.
(Horisontellt ändringsförslag: I hela 
direktivet ersätts begreppet 
”ursprungsgaranti” med begreppet 
”målredovisningsintyg”.)

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det nationella registret över
ursprungsgarantier ska innehålla 
ursprungsgarantier som innehas av varje 
person. En ursprungsgaranti ska bara 
förekomma i ett register åt gången. 

3. Det nationella registret över
målredovisningsintyg ska innehålla 
målredovisningsintyg som innehas av 
varje person. Ett målredovisningsintyg ska 
bara förekomma i ett register åt gången.



PE406.140v02-00 36/83 AD\730754SV.doc

SV

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det behöriga organet ska ensamt vara 
ansvarigt för varje anläggning som drivs i 
den aktuella medlemsstaten. Det ska inte 
vara ansvarigt för utfärdandet av 
målredovisningsintyg från anläggningar 
som drivs i en annan medlemsstat. 
Medlemsstaterna ska garantera att 
befogenheterna enligt detta direktiv för de 
behöriga organ som inrättats i andra 
medlemsstater inte kränks.

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater som inte utfärdar 
några målredovisningsintyg kan besluta 
att målredovisningsintyg som utfärdats i 
andra medlemsstater måste upphävas 
enligt riktlinjerna i punkt 1. I detta fall 
ska de utse ett enda organ som ansvarar 
för detta.

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
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fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 10 – rubriken och inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följder av upphävande av 
ursprungsgarantier

Följder av upphävande av 
målredovisningsintyg

1. Medlemsstater som utfärdar 
målredovisningsintyg får tillgodoräkna 
sig andra medlemsstaters 
målredovisningsintyg i sina nationella 
målåtaganden i enlighet med punkt 2.

Om ett behörigt organ upphäver en 
ursprungsgaranti som det inte själv 
utfärdat ska (i syfte att mäta efterlevnaden 
av kraven rörande nationella mål i det här 
direktivet) motsvarande mängd förnybar 
energi

2. Om ett behörigt organ upphäver ett 
målredovisningsintyg som det inte själv 
utfärdat ska (i syfte att mäta efterlevnaden 
av kraven rörande nationella mål i det här 
direktivet) motsvarande mängd förnybar 
energi

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att nå de nationella utbyggnadsmålen. Därför måste de även i 
fortsättningen ha möjlighet att nå dessa mål genom lämpliga stödinstrument enligt direktivet.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Mekanism för direkta sanktioner

1. För att se till att medlemsstaterna 
tydligt och effektivt uppfyller målen i 
direktivet ska kommissionen fastställa en 
mekanism för direkta sanktioner mot 
dem. 
2. Kommissionen ska genomföra direkta 
sanktioner mot medlemsstater som inte 
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uppfyller direktivets mål genom att inte nå 
upp till de bindande etappmålen i 
bilaga I del B under den närmaste 
föregående tvåårsperioden och som inte 
kan visa att de tagit emot överföringsintyg 
från en tredje medlemsstat (som 
överskridit sina mål) i enlighet med 
artiklarna 3 och 9. När det gäller 
gemensamma projekt eller gemensamma 
nationella planer för två eller fler 
medlemsstater ska kommissionen bötfälla 
de medlemsstater som deltar i det 
gemensamma genomförandet eller den 
gemensamma planen och som inte har 
uppfyllt den gemensamma bindande 
planen.
3. Kommissionen ska anta de åtgärder 
som krävs för att genomföra punkt 1, och 
senast vid utgången av 2010 särskilt 
fastställa nödvändiga riktlinjer, 
beräkningsmetoder och bötessystemet för 
bristande efterlevnad och anta närmare 
bestämmelser om den administrativa 
handläggningen samt inrätta en särskild 
fond, där dessa inkomster ska anslås i 
enlighet med artikel 18.2 i rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna
budget (inkomster avsatta för särskilda 
ändamål). Dessa 
genomförandebestämmelser ska också 
omfatta bestämmelser om förvaltning och 
användning av fonden för att stödja 
projekt för förnybar energi i 
medlemsstater som har överskridit sina 
mål och för att allmänt förbättra och 
stärka forskningen om samt produktionen 
och användningen av förnybara 
energiformer och ökad energieffektivitet i 
Europeiska unionen.
4. Kommissionen ska inleda ett direkt 
bötesförfarande omedelbart efter det att 
utvärderingen av en medlemsstats rapport 
har visat att den berörda medlemsstaten 
underlåtit att uppfylla sina skyldigheter 
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eller när det annars har styrkts att en 
medlemsstat inte uppfyller sina 
skyldigheter.
5. Bötesbeloppet ska beräknas på 
grundval av medlemsstatens underskott av 
MWh förnybar energi jämfört med dess 
bindande mål och ska fastställas till en 
nivå som är lämplig för att ge 
medlemsstaten ett starkt incitament att 
investera i förnybar energi för att uppfylla 
och till och med överskrida de nationella 
målen.
6. De åtgärder som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av direktivet, bland 
annat genom att ersätta dem, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.
7. Erläggande av bötesbeloppet befriar 
inte medlemsstaten från skyldigheten att 
uppfylla sina bindande etappmål enligt 
bilaga I del B och det sammanlagda mål 
som anges i tredje kolumnen i bilaga I. 
Artikel 4.3 ska också tillämpas i detta fall.

Motivering

Kvoter och avgifter har länge använts som regleringsmedel i EG-rätten. Nu bör som ett led i 
miljöpolitiken ett system med bötessanktioner antas för att ge medlemsstaterna incitament till 
efterlevnad. Bötesbeloppen bör beräknas så att medlemsstaterna får ett starkt incitament att 
investera i förnybar energi för att uppnå och till och med överskrida målen. Enligt aktuella 
ekonomiska överväganden bör 90 euro per missad MWh förnybar energi vara ett lämpligt 
bötesbelopp.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) enhetlighet uppnås med 
förfarandena för bedömning, planering 
och tillståndsgivning enligt olika 
befintliga EU-rättsakter på miljöområdet,
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Motivering

Förfaranden för bedömning av inverkan och utfärdande av tillstånd föreskrivs i ett stort antal 
EU-direktiv. För att sörja för en välfungerande utveckling av förnybara energiformer bör 
förfarandena enligt det nya direktivet om förnybar energi samordnas med befintliga regler 
och förfaranden.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska exakt definiera 
tekniska specifikationer som måste 
uppfyllas av utrustning och system för 
förnybar energi för att stödsystemen ska 
gälla. Om det finns europeiska standarder 
på området, till exempel miljömärkning, 
energimärkning och andra tekniska 
referenssystem fastställda av europeiska 
standardiseringsorgan, ska de tekniska 
specifikationerna utformas enligt de 
standarderna. De tekniska 
specifikationerna ska inte föreskriva var 
utrustningen och systemen ska certifieras.

2. Medlemsstaterna ska exakt definiera 
tekniska specifikationer som måste 
uppfyllas av utrustning och system för 
förnybar energi för att stödsystemen ska 
gälla. Om det finns europeiska standarder 
på området, till exempel miljömärkning, 
energimärkning och andra tekniska 
referenssystem fastställda av europeiska 
standardiseringsorgan, ska de tekniska 
specifikationerna utformas enligt de 
standarderna. De tekniska 
specifikationerna ska inte föreskriva var 
utrustningen och systemen ska certifieras 
och får inte isolera de nationella 
marknaderna.

Motivering

De nationella tekniska specifikationerna får inte användas till skydd för de nationella 
marknaderna. Gällande restriktioner på den inre marknaden hindrar redan nu utbyggnaden 
av förnybar energi.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – leden a, b och ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) användning av passiva byggnader, eller 
byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, eller

(a) användning av passiva byggnader, eller 
byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp,
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(b) lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi.

(b) lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi, eller

(ba) villkor som gäller ekonomisk 
effektivitet och teknisk genomförbarhet.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) användningen av värme från 
kraftvärmeverk om dessa är högeffektiva 
enligt vad som avses i direktiv 2004/8/EG.

Motivering

Fjärrvärme från kraftvärmeverk bidrar stort till ett effektivt utnyttjande av råvaror och till 
minskning av koldioxidutsläpp. Eftersom fjärrvärme inte kan transporteras över stora avstånd 
ska alla fjärrvärmenät ha en så stor regional täckning som möjligt. Användandet av 
fjärrvärme får därför inte begränsas av krav på att använda förnybar energi.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får inte förbjuda, 
inskränka eller hindra marknadsföring 
eller idrifttagande på sina territorier av 
tekniker för förnybar energi som uppfyller 
kraven i direktiv om EG-märkningssystem 
eller europeiska tekniska standarder eller 
som lagligen marknadsförs i andra 
EU-medlemsstater.
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Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utveckla
certifieringssystem 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.

3. Medlemsstaterna ska garantera att 
certifieringssystem eller likvärdiga 
kvalifikationssystem för installatörer av 
pannor och ugnar som drivs med biomassa, 
solcells- och solvärmesystem samt 
värmepumpar finns att tillgå. 
Certifieringssystemen ska baseras på 
kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier. Detta ska inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2005/36/EG.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtkomst till elnätet Åtkomst till nätet

Motivering

Det är viktigt att de stödsystem som erbjuds för användning av biogas för värme- och 
kraftproduktion motsvaras av ekonomiskt neutrala stödsystem för produktion av biometan av 
en kvalitet som passar för rörinsprutning och användning i fordon.

Ändringsförslag 61

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, 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
produktionen av el och gasformiga 
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inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

drivmedel (såsom biogas/biometan) för 
transporter och fjärruppvärmning eller 
fjärrkylning från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna, där det är lämpligt.

Motivering

Det är viktigt att de stödsystem som erbjuds för användning av biogas för värme- och 
kraftproduktion motsvaras av ekonomiskt neutrala stödsystem för produktion av biometan av 
en kvalitet som passar för rörinsprutning och användning i fordon.

Ändringsförslag 62

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 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar en prioriterad 
åtkomst till nätet samt 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.

Motivering

Prioriterat nättillträde är viktigt för att uppnå målet på 20 % för förnybara energikällor och 
är motiverat på grund av diskrimineringen av förnybara energikällor på elmarknaden. 
Vindkraft har en välgörande effekt på elpriserna till följd av den låga marginalkostnaden för 
el från vindkraft. Denna fördel var värd 4,98 miljarder euro för de tyska elkonsumenterna 
enbart under 2006 (se det tyska miljödepartementets undersökning: 
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/).
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Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla 
gasnätinfrastrukturen för att kunna 
hantera utvecklingen av gas från 
förnybara energikällor, inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.
2. Utan att det påverkar gasnätets 
tillförlitlighet och säkerhet ska de 
nationella myndigheterna garantera 
import och distribution av gas producerad 
från förnybara energikällor med 
prioriterat tillträde.
3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
nationella gasnätsmyndigheterna 
offentliggör standardregler för 
investeringar i nödvändig teknisk 
anpassning.
4. Medlemsstaterna ska se till att gas 
producerad från förnybara energikällor 
inte diskrimineras vid debiteringen av 
överförings- och distributionsavgifter och 
att dessa avspeglar möjliga 
kostnadsfördelar till följd av 
anläggningarnas anslutning till gasnätet.

Motivering

Åtgärder för både gas- och elproduktion bör planeras.
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Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Kategorier för hållbara förnybara 

energikällor
1. I detta direktiv ska projekt för 
förnybara energikällor anses miljömässigt 
hållbara om de uppfyller bestämmelserna 
i denna artikel. 
2. Med beaktande av nationella 
bestämmelser för bygglov och för 
genomförandet av detta direktiv ska 
följande kategorier av förnybara 
energikällor anses uppfylla kraven 
i denna artikel:
(a) All elektricitet från solceller, utom i de 
fall då medlemsstaterna fastställt ett 
gränsvärde vars överskridande innebär att 
en miljökonsekvensbedömning måste 
utföras. Gränsvärdet får inte understiga 
1MW för samtliga enheter i en enskild 
bygglovsansökan.
(b) Elektricitet från vindturbiner, med 
beaktande av punkt 5.
(c) Storskaliga, koncentrerade 
solkraftanläggningar, som inte uppförts 
på produktiv åkermark. Medlemsstaterna 
får kräva miljökonsekvensbedömningar 
för anläggningar vars effekt överstiger 
5MW och som placeras i de känsliga 
områden som beskrivs i denna artikel 
samt på mindre öar.
(d) Kraftvärmeverk som drivs med alla 
former av biomassa och har en effekt som 
understiger 5MW.
(e) Samtliga former av elektricitet som 
framställs på jordbruk med icke-fossila 
bränslen, med beaktande av artiklarna 12 
och 14.
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(f) Omvandling, i industriell skala, av 
koldioxid till bränsle med alger eller 
annan jämförbar teknik, i synnerhet som 
integrerad del av ett förfarande för 
avskiljning, användning och lagring av 
koldioxid i en elkraftanläggning som drivs 
med fossila bränslen, eller i en 
energiintensiv industrianläggning.
I väntan på en översyn av detta direktiv 
får ny teknik för förnybar energi, vars 
verkan inte bevisats vid detta direktivs 
ikraftträdande och som bevisligen 
uppfyller kriterierna i denna artikel, 
provisoriskt införas i denna punkt 
i enlighet med det förfarande som 
beskrivs i artikel 21.2.
3. Om en miljökonsekvensbedömning 
visar att anläggningar och projekt som 
inte uppfyller kriterierna i punkt 2 
uppfyller bestämmelserna i denna artikel, 
kan dessa ändå bedömas uppfylla 
bestämmelserna i denna artikel, 
respektive i artikel 15.
4. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 12.5 lägga fram lagförslag om 
omvandlingseffektiviteten hos drivmedel 
som framställs enligt artikel 15 för 
användning på transportområdet. 
5. Medlemsstaterna får ange att vissa 
områden på deras territorium får 
undantas vid tillämpningen av denna 
artikel, antingen för all energiproduktion 
eller för enskilda tekniker för förnybar 
energi; det kan röra sig om 
nationalparker eller regionala parker, 
områden med stor biologisk mångfald, 
områden av betydelse för flyttfåglar, unikt 
natursköna områden, områden som 
tillhör det nationella arvet, eller områden 
som omfattas av livsmiljödirektivet 
och/eller av andra relevanta 
internationella bestämmelser om biologisk 
mångfald.
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Motivering

I kommissionens förslag är hållbarhetskriterierna nästan uteslutande negativa och anger 
i princip ”förbjudna områden”. Denna nya artikel är ett försök att uppväga den negativa 
slagsidan genom att lyfta fram sådana tekniker för förnybar energi som är föga betänkliga ur 
hållbarhetssynpunkt (så länge vissa skal- och lokaliseringshänsyn tas). På så vis vänds 
bevisbördan i vissa medlemsstater. Förslaget är inte avsett att vara någon slutgiltig 
förteckning. Planering och investering underlättas genom att förslaget uttryckligen tillåter 
”snabbehandling” av befintlig eller framtida teknik som uppfyller samma 
hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biodrivmedel och andra biovätskor

Kriterier för miljömässig och social 
hållbarhet för energi från biomassa

Motivering

Förutom miljökriterier krävs också sociala kriterier.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att energi från biomassa ska beaktas 
för nedanstående (a–c) krävs att den
uppfyller kraven i punkterna 2–8:

Motivering

Hållbar produktion bör inte begränsas till miljöhållbarhet. De väldokumenterade sociala 
problemen och människorättsliga kränkningarna inom produktionen av biodrivmedel visar att 
sociala normer bör inbegripas i EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel.
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Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) mäta drivmedlens överensstämmelse 
med kraven i bränslekvalitetsdirektivet,

Motivering

Reglerna för biodrivmedel inom transportsektorn bör harmoniseras i både direktivet om 
förnybara energikällor och bränslekvalitetsdirektivet. Därför behövs en korshänvisning för 
att se till att samma regeluppsättning gäller enligt båda direktiven.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biodrivmedel 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 drivmedel som 
gjorts av biomassa ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 45 % från 
och med det datum då detta direktiv träder 
i kraft och minst 60 % från och med den 
1 januari 2015. 

I fråga om biodrivmedel och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det 
första stycket gälla från och med 
den 1 april 2013.

I fråga om drivmedel från biomassa som 
producerats i anläggningar som var i drift
i januari 2009, ska det första stycket gälla 
från och med den 1 april 2013.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Biodrivmedel 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 

3. Energi från biomassa som beaktats för 
punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med erkänt hög biologisk 
mångfald, såvida det inte bevisas att 
biomassan härrör från hållbara 
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uppfyllde något av nedanstående tre 
kriterier, oavsett om marken fortfarande 
uppfyller kriterierna.

odlingsförfaranden, att framställning och 
utvinning av råvaran inte skadat den 
biologiska mångfalden och/eller att 
naturliga artsammansättningar och 
processer återtar sin ursprungliga form 
efter ingreppet. Med sådan mark avses 
bland annat mark som från 
november 2005 och framåt uppfyllde något 
av nedanstående tre kriterier, oavsett om 
marken fortfarande uppfyller kriterierna.

Motivering

Vissa känsliga områden upptas inte i den föreslagna förteckningen med ”förbjudna 
områden”. Förteckningen bör kompletteras, exempelvis genom att använda kategorierna för 
mark med högt bevarandevärde. I det ursprungliga förslaget är det antingen fritt fram att 
använda ett område för att framställa biodrivmedel, eller så är all framställning förbjuden. 
Hållbar användning borde vara möjlig såväl i Europa som på andra håll. Biomassa kan 
alltså utvinnas i begränsad omfattning, förutsatt att det sker med hållbara metoder.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Mark med högt bevarandevärde

Motivering

Drivmedel från biomassa bör begränsas till råvaror utan inverkan på markanvändningen 
eller där en förbättring av koldioxidavskiljningen kan påvisas. Användning av biomassa för 
andra energibehov måste regleras för att undvika negativa miljökonsekvenser.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – 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 

(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 
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mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och -processerna har 
återtagit sin ursprungliga form, om det 
saknas belägg för att mänsklig aktivitet 
har varit och kommer att fortsätta att vara 
av en intensitet och periodicitet som gör 
att den naturliga artsammansättningen 
och naturprocesserna kan bevaras.

Motivering

Drivmedel från biomassa bör begränsas till råvaror utan inverkan på markanvändningen 
eller där en förbättring av koldioxidavskiljningen kan påvisas. Användning av biomassa för 
andra energibehov måste regleras för att undvika negativa miljökonsekvenser.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet. 

(b) Naturskyddsområden, inbegripet 
områden som utsetts för att skydda 
sällsynta eller hotade ekosystem eller arter 
som är erkända i internationella avtal, om 
det saknas belägg för att produktionen av 
råvarorna inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

Motivering

Drivmedel från biomassa bör begränsas till råvaror utan inverkan på markanvändningen 
eller där en förbättring av koldioxidavskiljningen kan påvisas. Användning av biomassa för 
andra energibehov måste regleras för att undvika negativa miljökonsekvenser.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biodrivmedel och biovätskor som 
beaktats för punkt 1 ska inte produceras 

4. Energi från biomassa som beaktats för 
punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
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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.

från mark med stora mängder bundet kol. 
Med sådan mark avses mark som i 
november 2005 uppfyllde något av 
nedanstående två kriterier, men som inte 
längre gör det.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Savann och buskmark, dvs. områden 
med en blandning av träd, buskar och 
gräsmark med stora kollager.

Motivering

Drivmedel från biomassa bör begränsas till råvaror utan inverkan på markanvändningen 
eller där en förbättring av koldioxidavskiljningen kan påvisas. Användning av biomassa för 
andra energibehov måste regleras för att undvika negativa miljökonsekvenser.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i den här punkten gäller 
inte om marken, vid tidpunkten då 
råvarorna anskaffades, hade samma status 
som i januari 2008.

Bestämmelserna i den här punkten gäller 
inte om marken, vid tidpunkten då 
råvarorna anskaffades, hade samma status 
som i november 2005.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Oberoende av om råvarorna odlats 
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inom eller utanför gemenskapens 
territorium, ska biomassa för energi 
endast beaktas för de syften som avses i 
punkt 1 om effektiva åtgärder vidtagits för 
att förhindra följande:
(a) försämring av yt- och grundvattnets 
kvalitet genom tillförsel av föroreningar 
och stora mängder av gödselmedel,
(b) stor vattenförbrukning i områden där 
det råder vattenbrist,
(c) luftförorening,
(d) försämring av jordmånen.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Jordbruksråvaror som odlats 
i gemenskapen och som används för 
produktion av biodrivmedel 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 energi från biomassa 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.

Ändringsförslag 78

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 

7. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen rapportera om eventuella 
ytterligare krav på ett hållbarhetssystem 
för energimässig användning av andra 
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biodrivmedel och biovätskor. Rapporten 
ska i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

typer av biomassa än biodrivmedel och 
biovätskor. I rapporten ska befintliga 
förordningar, normer och principer om 
hållbart skogsbruk beaktas liksom det 
pågående arbetet med att utveckla normer 
på området. Rapporten ska i lämpliga fall 
åtföljas av förslag till Europaparlamentet 
och rådet på ett hållbarhetssystem för 
annan energianvändning av biomassa.

Motivering

Vid en eventuell utökning av hållbarhetskriterierna för biomassa måste befintliga principer 
och förordningar om hållbart skogsbruk beaktas liksom normer under utveckling.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Biomassa för energi ska inte beaktas 
för punkt 1 annat än om ekonomiska 
aktörer kan bevisa råvarorna odlades i 
enlighet med följande kriterier:
(a) Respekt för lokala samhällens och 
ursprungsbefolkningars rättigheter till 
land såsom fastställda i FN:s 
konventioner, deklarationer och 
rekommendationer, till exempel 
– när rätten till markanvändning kan 
påvisas,
– användningen av marken inte minskar 
de lagliga rättigheterna, sedvanerätten 
eller de traditionella rättigheterna för 
andra användare utan medgivande av fri 
vilja i förväg,
(b) respekt för barnskyddsnormer som FN 
utfärdat,
(c) efterlevnad av nationella lagstiftningar 
om arbetstagarnas hälsa och säkerhet 
samt minimilöner,
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(d) efterlevnad av normerna i berörda 
konventioner och rekommendationer från 
Internationella arbetsorganisationen 
(ILO),
Efterlevnaden av de kriterier som anges i 
denna punkt ska kontrolleras i enlighet 
med artikel 16, eller genom medverkan av 
frivilliga internationella eller nationella 
system som garanterar att produktionen 
uppfyller normerna i denna punkt. 
Gruppcertifiering för småproducenter ska 
tillåtas.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska utse en kommitté 
bestående av oberoende experter som ska 
utveckla en mekanism för att tillförlitligt 
utvärdera och hantera indirekta effekter 
av bioenergi i form av förändrad 
markanvändning och indirekta effekter i 
form av försämring av naturskogar och 
andra naturliga ekosystem, som ska 
tillämpas senast från och med den 
31 december 2010. Det är viktigt att 
indirekta effekter inbegrips.

Motivering

Hållbar produktion bör inte begränsas till miljöhållbarhet. De väldokumenterade sociala 
problemen och människorättsliga kränkningarna inom produktionen av biodrivmedel visar att 
sociala normer bör inbegripas i EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall biodrivmedel och andra 1. I de fall energi från biomassa ska 
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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:

beaktas för de syften som avses 
i artikel 15.1, ska medlemsstaterna kräva 
att de ekonomiska aktörerna visar att de 
hållbarhetskriterier 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 82

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Leveranser av råvaror eller 
biodrivmedel med olika 
hållbarhetsegenskaper kan blandas.

(a) Leveranser av råvaror eller 
biodrivmedel med olika 
hållbarhetsegenskaper kan blandas, under 
förutsättning att samtliga leveranser 
uppfyller hållbarhetskriterierna i 
artikel 15.

Motivering

Samtliga leveranser bör uppfylla kriterierna. Det finns annars en uppenbar risk för att 
biodrivmedel och biovätskor som inte minskar utsläppen av växthusgaser särskilt mycket 
blandas med högeffektiva biodrivmedel och biovätskor för att uppfylla kriterierna.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin rapport för 2009 ska kommissionen, 
för alla former av energi från biomassa, 
föreslå ett system för att kontrollera att 
hållbarhetskriterierna i artikel 15 
uppfylls. 

Motivering

Enligt förslaget ska inte enbart biodrivmedel utan all energi från biomassa omfattas av 
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kriterierna. För annan användning av energi från biomassa än som biodrivmedel saknas det 
emellertid gedigna metoder för att kontrollera att kriterierna uppfylls. Kommissionens 
rapport för 2009 bör därför innehålla en sådan metodutveckling.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får besluta att bilaterala 
och multilaterala avtal mellan 
gemenskapen och tredjeländer visar att 
biodrivmedel och andra biovätskor
tillverkade från råvaror som odlats i de 
länderna uppfyller miljöhållbarhetskraven i 
artikel 15.3 eller 15.4.

4. Kommissionen ska ingå bilaterala och 
multilaterala avtal mellan gemenskapen 
och tredjeländer för att garantera att 
energi från biomassa framställd från 
råvaror som odlats i de länderna uppfyller 
miljöhållbarhetskraven i artikel 15.3– 15.4 
och 15.7a– 15.8. Avtalen ska innehålla 
bestämmelser som garanterar medverkan 
av små och medelstora företag.

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 
biodrivmedelleveranserna uppfyller 
miljöhållbarhetskriterierna i artikel 15.3 
eller 15.4.

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 leveranserna av 
energi från biomassa uppfyller 
miljöhållbarhetskriterierna i artikel 15.3 
eller 15.4.

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 15.2.

Motivering

Anknyter till Anders Wijkmans ändringsförslag 33 genom att lägga till artikel 15.7a och till 
det ändringsförslag som lagts fram av Wijkman, Bowis och Corbey om artikel 15.8 (ny).
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Ändringsförslag 85

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 21.2. De 
ska ha en giltighetsperiod på högst fem år. 
Besluten kan även återkallas tidigare om 
det finns belägg för överträdelser av 
hållbarhetsnormerna eller om systemen 
eller avtalen inte garanterar tillräckliga 
standarder för tillförlitlighet, insyn samt 
regelbunden och ofta återkommande 
oberoende kontroll.

Motivering

I artikel 16.6 anges att besluten ska gälla internationella avtal och system med en 
giltighetsperiod på högst 5 år. Dessa beslut bör även kunna återkallas tidigare om det finns 
belägg för att avtalen och systemet inte uppfyller nödvändiga krav eller inte håller tillräckliga 
standarder för tillförlitlighet, insyn och oberoende kontroll.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkning av hur biodrivmedel och andra 
biovätskor påverkar utsläppen av 

växthusgaser

Beräkning av hur energi från biomassa
påverkar utsläppen av växthusgaser

Motivering

Indirekta förändringar av markanvändningen innebär att om mark används för 
biodrivmedelproduktion i stället för livsmedelsproduktion ökar livsmedelsproduktionen någon 
annanstans i världen på bekostnad av regnskogar eller annan icke-jordbruksmark för att 
kompensera för den förlorade livsmedelsproduktionen. Detta har en negativ inverkan på 
växthusgasresultatet av biodrivmedel, vilket kommissionen inte beaktar. Därför är det 
nödvändigt att införa en faktor som subtraherar effekten av indirekt förändring av 
markanvändningen från de standardmässiga eller verkliga växthusgasvärdena för 
biodrivmedel. Den faktorn kommer att ge incitament till mer effektiva grödor och mer effektiv 
markanvändning.
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Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den minskning av utsläpp av 
växthusgaser som användningen av 
biodrivmedel och andra biovätskor ger i 
enlighet med artikel 15.2 ska beräknas 
enligt följande:

1. Den minskning av utsläpp av 
växthusgaser som användningen av energi 
från biomassa ger i enlighet med 
artikel 15.2 ska beräknas enligt följande:

Motivering

Indirekta förändringar av markanvändningen innebär att om mark används för 
biodrivmedelproduktion i stället för livsmedelsproduktion ökar livsmedelsproduktionen någon 
annanstans i världen på bekostnad av regnskogar eller annan icke-jordbruksmark för att 
kompensera för den förlorade livsmedelsproduktionen. Detta har en negativ inverkan på 
växthusgasresultatet av biodrivmedel, vilket kommissionen inte beaktar. Därför är det 
nödvändigt att införa en faktor som subtraherar effekten av indirekt förändring av 
markanvändningen från de standardmässiga eller verkliga växthusgasvärdena för 
biodrivmedel. Den faktorn kommer att ge incitament till mer effektiva grödor och mer effektiv 
markanvändning.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om ett standardvärde för 
utsläppsminskningen av växthusgaser för 
en produktionskanal för biodrivmedel
fastställs i bilaga VIII del A eller B, ska 
det standardvärdet användas för 
biodrivmedel.

utgår

Motivering

Användning av verkliga värden är att föredra. Användning av uppdelade standardvärden är 
möjligt i vissa steg av produktionsprocessen.
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Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Utsläpp orsakade av indirekt 
förändring av markanvändningen, enligt 
bilaga VII del C ska läggas till, såvida inte 
produktionen bygger på råvaror som inte 
kräver användning av åkermark, 
betesmark eller permanent uppodlad 
mark, inbegripet avfall.

Motivering

Utsläpp på grund av indirekt förändring av markanvändningen omfattas inte av 
kommissionens förslag. Aktuell forskning visar att dessa utsläpp kan vara betydande. 
Utsläppen behöver därför adderas till standardvärdena och till alla beräknade värden.

Ändringsförslag 90

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 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. 
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Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Standardvärdena i bilaga VII del A för 
biodrivmedel och de uppdelade 
standardvärdena för odling i bilaga VII 
del D för biodrivmedel och andra 
biovätskor ska gälla enbart om råvarorna 
odlas

3. De uppdelade standardvärdena för 
odling i bilaga VII del D för drivmedel och 
flytande bränslen från biomassa kan gälla 
enbart om råvarorna odlas

Motivering

Verkliga värden måste vara det alternativ som ska föredras. Uppdelade standardvärden för 
odling bör endast användas om råvarorna kommer från tredjeländer och från obrukad och 
skadad mark eller marginaljordar enligt punkt 2.

Ändringsförslag 92

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. Vart tredje år från och med att detta 
direktiv träder i kraft ska kommissionen se 
över de typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt utsläpp från odling. 
Kommissionen ska lägga fram typiska 
värden och standardvärden för odling, 
som beaktar regionala och 
klimatbetingade förhållanden. Dessutom 
ska kommissionen inhämta synpunkter 
från producenter både i tredjeländer och i 
gemenskapen. Dessutom ska 
kommissionen utvärdera och om 
nödvändigt föreslå typiska värden och 
standardvärden för odling med hållbara 
jordbruksmetoder och ekologiska 
odlingsmetoder. En sådan åtgärd, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
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föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 21.3. Värden för 
utsläpp på grund av indirekt förändring 
av markanvändningen, enligt 
bilaga VII del C, ska också ses över vart 
tredje år på grundval av de senaste 
vetenskapliga rönen och kan anpassas till 
för markanvändningen och/eller 
råvarornas särskilda faktorer.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I samtliga övriga fall ska 
standardvärdena vara försiktiga jämfört 
med normala produktionsprocesser.

(b) I samtliga övriga fall ska 
standardvärdena representera den 
90:e percentilen för produktionsprocesser.

Motivering

Standardvärdena bör fastställas enligt en konsekvent regel och värdena bör vara försiktigt 
beräknade för att inte de sämst presterande ska gynnas.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser för biodrivmedel Särskilda bestämmelser för främjandet av 
förnybar energi på transportområdet

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
allmänheten informeras om 
tillgängligheten på biodrivmedel och andra 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
allmänheten utförligt informeras om 
tillgängligheten på samtliga olika källor 
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förnybara drivmedel. Om 
biodrivmedelandelen i mineraloljederivat 
överstiger gränsvärdet på 10 volymprocent 
ska medlemsstaterna kräva att det anges 
vid försäljningsstället.

för förnybar energi på transportområdet 
och deras miljöfördelar. Då 
biodrivmedelandelen i mineraloljederivat 
överstiger 10 volymprocent ska 
medlemsstaterna kräva att det anges vid 
försäljningsstället.

Motivering

Informationen ska inte bara omfatta biodrivmedel, utan samtliga former av förnybar energi 
på transportområdet. 

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bensin- och dieseldrivmedel som 
framställs genom vätebehandling av 
vegetabiliska oljor och djurfetter, eller 
från pyrolyserade oljor som utvinns ur 
alla former av biomassa, och vars 
kemiska struktur och energiinnehåll är 
identiska med eller överlägsna bensin och 
diesel som framställs av fossila källor, ska 
av medlemsstaterna betecknas som 
”EuroBio-bensin” respektive 
”EuroBio-diesel”; förutsättningen är att 
andelen biodrivmedel utgör minst 50 % 
och att det väte som används inte 
framställs från fossila källor.

Motivering

Konsumenterna reagerar positivt och snabbt när ”gröna” drivmedel lanseras. Detta 
välkända faktum, som kunde observeras då blyfri bensin infördes under 1980- och 1990-talen, 
har bekräftats av marknadsundersökningar som senare utförts av oljebolag och återförsäljare 
av drivmedel. Avsikten med denna punkt är att kraftigt stimulera konsumenternas efterfrågan 
på de bästa och mest hållbara alternativen till fossila drivmedel. Samtidigt beaktas att det 
kommer att ta tid för drivmedelstillverkarna att öka sin produktion så att den ”gröna” 
normen om blandningar med 50–100 % icke-fossila bränslen uppfylls.
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Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Sådana bensin- respektive 
dieselblandningar som avses i punkt 1a, 
där andelen biodrivmedel i blandningen 
är minst 10 % men mindre än 50 %, ska 
av medlemsstaterna betecknas som 
”EuroBioblend-bensin” respektive 
”EuroBioblend-diesel”. Andelen 
biodrivmedel i denna punkt ska höjas 
i proportion till andelen i artikel 15.2. 

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast den 31 december 2010 vid 
bensinstationer med fler än två 
dieselpumpar finns diesel som uppfyller 
specifikationerna i bilaga V.

utgår

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att det 
senast 31 december 2014 vid 
bensinstationer med fler än två 
dieselpumpar finns diesel som uppfyller 
specifikationerna i bilaga VI, eller diesel 
med minst fem volymprocent 
biodrivmedel.

utgår
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Ändringsförslag 100

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att garantera tillräckliga 
tankningsmöjligheter för fordon med 
nollutsläpp.

Motivering

Genombrott för lovande tekniker hindras ofta av bristen på infrastruktur. Brist på 
tankningsmöjligheter för el- eller vätedrivna bilar är en anledning till att konsumenterna inte 
köper dem.

Ändringsförslag 101

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 biodrivmedel
som produceras från avfall, restprodukter, 
cellulosa från icke-livsmedel samt 
material som innehåller både cellulosa 
och lignin räknas dubbelt jämfört med 
andra biodrivmedel.

utgår

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje stödmekanism, exempelvis 
ekonomiska incitament, som 
medlemsstaterna inrättar för att främja 
storskalig framställning, användning och 
förbrukning av förnybar energi på 
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transportområdet ska vara utformad så att 
stöd utgår i proportion till hur mycket 
utsläppen av växthusgaser minskar. 
Forskning och utveckling inom förnybar 
energi på transportområdet, liksom 
utveckling av hållbara transportsystem, 
ska främjas kraftfullt av både 
medlemsstaterna och gemenskapen, och 
får erhålla extra stöd. 

Motivering

Subventioner och annat eventuellt stöd i medlemsstaterna ska utgå i proportion till hur 
mycket utsläppen av växthusgaser minskar. Detta stimulerar utvecklingen av de bästa 
metoderna för förnybar energi på transportområdet (även el- och vätedrift). 

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införande och funktionssätt för 
stödsystem och andra åtgärder för att 
främja förnybar energi samt alla 
förändringar beträffande de åtgärder som 
tillämpas jämfört med dem i 
medlemsstaternas nationella 
handlingsplaner.

(b) Införande och funktionssätt för 
stödsystem och andra åtgärder för att 
främja förnybar energi, särskilt åtgärder 
för att informera medborgarna om 
tillgängligheten av förnybar energi, samt 
alla förändringar beträffande de åtgärder 
som tillämpas jämfört med dem i 
medlemsstaternas nationella 
handlingsplaner.

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Uppskattad nettominskning av 
utsläppen av växthusgaser till följd av 
användningen av förnybar energi.

(k) Uppskattad nettominskning av 
utsläppen av växthusgaser till följd av 
användningen av förnybar energi, 
inbegripet inverkan på kollager från 
direkt eller indirekt förändring av 
markanvändningen.
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Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den första rapporten ska 
medlemsstaterna ange huruvida de avser 
att

3. I den första rapporten ska 
medlemsstaterna ange om och när de avser 
att

Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska upprätthålla en 
dialog och utbyta information med 
tredjeländer, biodrivmedelproducenter och 
konsumentorganisationer beträffande det 
allmänna genomförandet av de åtgärder i 
direktivet som gäller biodrivmedel och 
andra biovätskor.

2. Kommissionen ska upprätthålla en 
dialog och utbyta information med 
tredjeländer, icke-statliga organisationer 
på miljöområdet och det sociala området,
biodrivmedelproducenter och 
konsumentorganisationer beträffande det 
allmänna genomförandet av de åtgärder i 
direktivet som gäller biomassa för 
energiändamål.

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biodrivmedel, 
effekterna på biodrivmedelområdet 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 
biodrivmedel, effekterna på 
biodrivmedelområdet av gemenskapens 
importlagstiftning, konsekvenserna för 
försörjningstryggheten samt åtgärder för att 
uppnå balans mellan inhemsk produktion 
och import.
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Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Effekterna av EU:s 
biodrivmedellagstiftning på 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
frågan i vilken mån befolkningen 
i utvecklingsländerna har råd att köpa 
dessa livsmedel, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

(c) Effekterna av EU:s lagstiftning om 
energi från biomassa på 
livsmedelstryggheten i utvecklingsländer, 
inbegripet potentiella effekter 
i låginkomstländer med livsmedelsbrist 
och i minst utvecklade länder, och utbudet 
av och tillgången till livsmedel 
i exportländerna, samt mer generella 
utvecklingsfrågor.

Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) effekten av EU:s biodrivmedelspolitik
på direkta och indirekta förändringar av 
markanvändningen och en uppskattning 
av de därmed förknippade kolutsläppen,

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De effekter som den ökade efterfrågan 
på biomassa har på de sektorer som 
utnyttjar den.

(d) De effekter som 
EU:s biodrivmedelspolitik har på 
markkonflikter och omflyttning av 
människor inom de exporterande 
länderna.

Motivering

Kommissionen beaktar inte de sociala konsekvenserna i sin övervakning. När det gäller 
konsekvenserna för livsmedelstryggheten är det dessutom viktigt att skilja på effekter inom 
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länder som producerar biodrivmedel för export till EU och effekter i tredjeländer som kan 
påverkas via inflation i de globala råvarupriserna.

Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) tillgången på och forskning om 
biodrivmedel framställda av avfall, 
restprodukter, alger, cellulosa från 
icke-livsmedel samt material som 
innehåller både cellulosa och lignin samt 
hållbarhetsfrågor i samband med 
användningen av dessa biodrivmedel, med 
beaktande av avfallshierarkin.

Motivering

Andra generationens biodrivmedel kan visa sig medföra vissa hållbarhetsproblem. Många av 
dessa biodrivmedel är upptagna som invaderande arter eller kräver stora mängder vatten. 
Även biodrivmedel från avfall kan föranleda hållbarhetsproblem, dvs. leda till ytterligare 
försämring av marken, eftersom avfall ofta används för att återföra näringsämnen och kol till 
marken. Avfallshierarkin – som ger prioritet åt återanvändning och återvinning framför 
användning för energiändamål – bör vara den vägledande principen i detta sammanhang. 
För närvarande finns det mycket begränsad teknik för produktion av biodrivmedel från avfall, 
och därför finns det tid att klargöra vilket slags avfall och vilka restprodukter som kan 
beaktas och vilka åtgärder som behöver vidtas för att garantera hållbar skörd av dessa 
råvaror.

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om negativa konsekvenser uppkommer 
ska kommissionen föreslå korrigerande 
åtgärder för att anpassa biomassemålet i 
enlighet med artikel 3. Kommissionen ska 
omedelbart avskaffa målet om 
EU:s biodrivmedelmål har negativa 
konsekvenser enligt vad som anges i led c. 
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Kommissionen ska därefter – efter samråd 
med FAO – offentliggöra ett meddelande 
med närmare information om under vilka 
förhållanden som målet kommer att 
avskaffas.

Motivering

Det bör klargöras att livsmedelsproduktion har företräde framför biodrivmedelproduktion.

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – rubriken och inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Vägledande plan B. Plan med bindande etappmål
Den vägledande plan som avses i 
artikel 3.2 ska ange följande andelar 
förnybar energi:

Den plan med bindande etappmål som 
avses i artikel 3.2 ska ange följande andelar 
förnybar energi:

Motivering

För att säkerställa att EU:s och medlemsstaternas sammanlagda mål för 2020 uppnås måste 
bindande etappmål antas. Den plan som föreslås i bilaga 1B inleds på en mycket låg nivå och 
man skjuter upp den största övergången till förnybara energikällor till de sista åren före 
2020. Om denna kurva inte följs blir det svårt för medlemsstaterna att uppnå sina mål för 
2020. Därför bör den betraktas som ett absolut minimum.

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Bilaga III – rad 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biodiesel (metylester av dieselkvalitet som 
framställs av vegetabilisk eller animalisk 
olja, för användning som biodrivmedel)

FAME (metylester av dieselkvalitet som 
framställs av vegetabilisk eller animalisk 
olja, för användning som biodrivmedel)

Motivering

EU:s lagstiftning bör inte främja Fatty Acid Methyl Ester (FAME), som bara är en av många 
”biodiesel”-varianter, på bekostnad av samtliga alternativ.
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Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Bilaga III – rad 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vätebehandlad vegetabilisk olja 
(vegetabilisk olja som termokemiskt 
behandlats med väte)

Vätebehandlad vegetabilisk olja och 
djurfetter (vegetabilisk olja och djurfetter 
som termokemiskt behandlats med väte)

Motivering

Sådan ”grön bensin” och ”grön diesel” som åsyftas i artikel 18 kan framställas på ett antal 
olika sätt, bland annat genom att behandla djurfetter och vegetabilisk olja med väte 
(”vätebehandlad” i ändringsförslaget), genom Fischer-Tropsch-behandling av biomassa och 
genom raffinering av pyrolyserad olja från biomassa.

Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv
Bilaga III – rad 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bensin Bensin från fossila källor

Motivering

Bensinens källa måste framgå.

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv
Bilaga III – rad 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Diesel Diesel från fossila källor

Motivering

Dieselns källa måste framgå. 
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Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Bilaga III – rad 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tunga eldningsoljor från fossila källor

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Bilaga IV – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier som avses i artikel 13.3 ska 
vara följande:

För certifieringssystem gäller uteslutande 
kriterier enligt artikel 13.3:

Motivering

Den certifiering av installatörer som fastställts i bilaga IV behövs endast när det inte finns 
några effektiva yrkeskvalifikationssystem i medlemsstaterna. I företagarnas ögon skulle en 
ytterligare förpliktigande certifiering vid sidan av dessa kvalifikationer, som är mycket 
krävande, både innehållsmässigt och tidsmässigt, bara medföra ytterliga onödiga, 
byråkratiska hinder. Om det krävs fler kvalifikationer och en förbättring av dem kan dessa 
åstadkommas inom ramen för frivillig fortbildning på marknaden.

Ändringsförslag 120

Förslag till direktiv
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga V utgår

Motivering

Normerna bör fastställas av CEN.
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Ändringsförslag 121

Förslag till direktiv
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VI utgår

Motivering

Normerna bör fastställas av CEN.

Ändringsförslag 122

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VII del A utgår

Motivering

Beräkningarna av växthusgaser bör baseras på verkliga värden för att styra innovationerna 
mot de bästa prestationerna vad gäller växthusgaser. Uppdelade värden för olika steg kan 
användas under vissa omständigheter.

Ändringsförslag 123

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VII del B utgår

Motivering

Särskilt för den nya generationen flytande bränslen från biomassa måste 
växthusgasberäkningarna bygga på verkliga värden för att styra innovationerna mot de bästa 
prestationerna vad gäller växthusgaser. Att fastställa standardvärden i direktivet för 
produktioner som inte är kommersiellt tillgängliga är tveksamt och skulle endast belöna 
sämre prestationer och kan leda till mycket vilseledande information till konsumenterna och 
missriktade politiska åtgärder.
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Ändringsförslag 124

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biodrivmedel och andra biovätskor 
beräknas enligt följande:

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biodrivmedel och andra biovätskor 
beräknas enligt följande:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
där

E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs –
eccu – eee, där

E = totala utsläpp från användningen av 
drivmedlet

E = totala utsläpp från användningen av 
drivmedlet

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning

eiluc = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av indirekt förändrad 
markanvändning

ep = utsläpp från bearbetning ep = utsläpp från bearbetning

etd = utsläpp från transport och distribution etd = utsläpp från transport och distribution
eu = utsläpp från bränsle som används eu = utsläpp från bränsle som används

esca = utsläppsminskningar genom 
kollagring i jorden till följd av förbättrade 
odlingsförfaranden

eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och kolupptag

eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och kolupptag

eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid 
och

eccu = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och användning av koldioxid 
och

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion
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Ändringsförslag 125

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P, 

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P, 

där där
el = årligt utsläpp av växthusgaser från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
koldioxidekvivalenter per enhet 
biodrivmedelenergi)

el = årligt utsläpp av växthusgaser från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
koldioxidekvivalenter per enhet drivmedel 
från biomassa)

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan kol per ytenhet, inbegripet både 
mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls – den senare av dessa tidsperioder 
ska användas.

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan kol per ytenhet, inbegripet 
biomassa, avfall, mylla, torrakor och 
skördade träprodukter, ovan och under 
markytan, enligt ”2006 IPCC guidelines 
for national greenhouse gases inventories 
– volume 4”). Referensmarkanvändningen 
är den användning som marken hade i 
januari 2008. 

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska 
markanvändningen (uttryckt som massan 
kol per ytenhet, inbegripet både mark och 
vegetation)

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska 
markanvändningen (uttryckt som massan 
kol per ytenhet, inbegripet biomassa, 
avfall, mylla, torrakor och skördade 
träprodukter, ovan och under markytan, 
enligt ”2006 IPCC guidelines for national 
greenhouse gases inventories –
volume 4”)

MWCO2 = molekylvikt för CO2 = 44,010 
g/mol

MWCO2 = molekylvikt för CO2 = 44,010 
g/mol

MWC = molekylvikt för kol = 12,011 g/mol MWC = molekylvikt för kol = 12,011 g/mol
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biodrivmedel och 
andra biovätskor per ytenhet per år).

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från drivmedel och andra 
flytande bränslen från biomassa per 
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ytenhet per år).

Under förhållanden då kolutbytet mellan 
jord och atmosfär i stor utsträckning sker 
i form av CH4 ska detta beaktas genom att 
denna del av utbytesberäkningen 
modifieras. Molekylvikten för CO2 ska 
bytas ut mot molekylvikten för CH4 
(MWCH4) och multipliceras med CH4
uttryckt som koldioxidekvivalenter enligt 
punkt 5 (MWCH4 = molekylvikt för metan 
= 16,043 g/mol).

Motivering

Växthuseffekterna från metan är mycket starka, 23 gånger så stora som från koldioxid. Där 
metanutsläpp utgör en stor del av de sammanlagda utsläppen av växthusgaser som orsakas 
av förändrad markanvändning bör dessa utsläpp tas med i beräkningen.

Det finns ingen anledning att återuppfinna hjulet. I 2006 års riktlinjer från mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) för 
rapporteringen av växthusgasutsläpp finns värden för kollager per ytenhet. Riktlinjerna
används av medlemsstaterna enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Ändringsförslag 126

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När det gäller punkt 7 kan följande
värden användas för både CSR och CSA:

8. När det gäller punkt 7 kan de värden 
som framlagts av IPCC i dess riktlinjer 
för nationella inventeringar av 
växthusgaser användas för både CSR och 
CSA:

Tabell Markanvändning
Alternativt kan de faktiska värdena 
användas för både CSR och CSA.

Alternativt kan de faktiska värdena 
användas för både CSR och CSA.

Följande värden kan användas för att 
beräkna P:
Tabell
Alternativt kan de faktiska värdena 
användas.

Faktiska värden ska användas för P.
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Motivering

Här föreslås en förbättrad metodologi för utsläpp som orsakas av förändrad 
markanvändning. IPCC framlade redan 1996 en detaljerad men skalbar metodologi för 
förändrad markanvändning. Denna uppdaterades 2006 och används redan vid rapportering 
enligt Kyotoprotokollet. Att använda denna metodologi för att beräkna utsläpp från 
markanvändning skulle vara en markant förbättring. Det finns starka argument för att 
använda IPCC:s metodologi: den är flexiblare och torde bli accepterad eftersom många 
länder runt om i världen redan använder den.

Ändringsförslag 127

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Värdet 0 ska användas för utsläpp 
som orsakas av indirekt förändrad 
markanvändning, eiluc , då 
framställningen av drivmedel från 
biomassa som grundar sig på råvaror som 
(exempelvis avfall) inte kräver någon 
användning av odlingsbar mark, 
betesmark eller odlingsytor för fleråriga 
växter. I alla andra fall används värdet 
10g CO2/MJ för eiluc.

Ändringsförslag 128

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Utsläpp från bearbetning, ep, omfattar 
utsläpp från själva bearbetningen, från 
avfall och läckage, och från produktionen 
av kemikalier och produkter som används 
vid bearbetningen.

9. Utsläpp från bearbetning, ep, omfattar 
utsläpp från själva bearbetningen, från 
avfall och läckage, och från produktionen 
av kemikalier och produkter som används 
vid bearbetningen, men inte utsläpp från 
förbränning av skörderester.
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Ändringsförslag 129

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Utsläpp från transporter och 
distribution, etd, ska omfatta utsläpp från 
transport och lagring av råvaror och 
halvfabrikat och från lagring och 
distribution av färdigt material.

10. Utsläpp från transporter och 
distribution, etd, ska omfatta utsläpp från 
transport och lagring av råvaror och 
halvfabrikat och från lagring och 
distribution av färdigt material. Utsläpp 
från transporter och distribution som ska 
beaktas enligt punkt 6 ska inte omfattas 
av punkt 10. 

Motivering

Utsläpp från transporter och distribution inbegriper utsläpp från transporter och lagring av 
råvaror. Med denna definition går det inte att göra en klar åtskillnad mellan dessa utsläpp 
och utsläpp från utvinning eller odling av råvaror som behandlas i punkt 6. Utsläpp från 
odling av jordbruksråvaror bör beaktas enbart i denna fas, för att undvika att de 
dubbelräknas.

Ändringsförslag 130

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Minskade utsläpp genom avskiljning av 
koldioxid och kolupptag, eccs, ska 
begränsas till utsläpp som undviks genom 
avskiljning och upptag av CO2 med direkt 
koppling till extraktion, transport, 
bearbetning och distribution av bränsle.

12. Minskade utsläpp genom avskiljning av 
koldioxid och kolupptag, eccs, som inte 
inräknats i ep, ska begränsas till utsläpp 
som undviks genom avskiljning och upptag 
av CO2 med direkt koppling till extraktion, 
transport, bearbetning och distribution av 
bränsle.

Ändringsförslag 131

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Minskade utsläpp genom avskiljning 13. Minskade utsläpp genom avskiljning 
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och ersättning av koldioxid, eccr, ska 
begränsas till utsläpp som undviks genom 
avskiljning av CO2 vars kol kommer från 
biomassa och som ersätter CO2 av fossilt 
ursprung som används i kommersiella 
produkter och tjänster.

och användning av koldioxid, eccu, ska 
begränsas till utsläpp som undviks genom 
avskiljning av CO2 vars kol kommer från 
biomassa och som ersätter CO2 av fossilt 
ursprung eller fossila bränslen som 
används i kommersiella produkter och 
tjänster.

Motivering

Avskiljt CO2 kan ersätta CO2 från fossila källor, men kan också användas som delersättning 
för fossila bränslen vid exempelvis framställning av biodrivmedel med hjälp av alger.

Ändringsförslag 132

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Minskade utsläpp genom överskottsel 
vid kraftvärmeproduktion, eee, ska beaktas 
i förhållande till överskottsel som 
producerats i bränsleproduktionssystem 
med kraftvärme, utom då det bränsle som 
används för kraftvärmeproduktionen är en 
delprodukt som inte består av skörderester 
från jordbruket. Vid redovisningen av 
överskottselen ska kraftvärmeenheten 
antas vara så stor som krävs för att precis 
fylla minimibehovet av värme för 
bränsleproduktionen. De minskade 
utsläppen av växthusgaser som är kopplade 
till överskottselen ska antas motsvara 
mängden växthusgas som skulle släppas 
ut om en lika stor mängd el producerades 
i ett kraftverk där samma bränsle 
användes som i kraftvärmeenheten.

14. Minskade utsläpp genom överskottsel 
vid kraftvärmeproduktion, eee, som 
tillgodoser ett värmebehov vid 
bränsleproduktionen, och elektricitet som 
utvinns ur överskottsvärme vid 
bränsleproduktion, ska beaktas, utom då 
det bränsle som används för 
kraftvärmeproduktionen är en delprodukt 
vid framställningen av drivmedel från 
biomassa. De minskade utsläppen av 
växthusgaser som är kopplade till 
överskottselen ska antas motsvara de 
genomsnittliga specifika utsläppen i EU 
vid elproduktion för sådan el som 
framställs inom gemenskapen, och de 
genomsnittliga utsläppen vid elproduktion 
i det land där elektriciteten produceras för 
sådan el som framställs i länder 
utanför EU.

Motivering

Minskade utsläpp av växthusgaser genom överskottsel bör beräknas med de genomsnittliga 
utsläppen som utgångspunkt, eller med en marginalmetod. Kommissionens förslag till direktiv 
gynnar anläggningar som använder fossila bränslen framför anläggningar som använder 
biodrivmedel, eftersom de förstnämndas högeffektiva utnyttjande av överskottsel 
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tillgodoräknas dem i stor utsträckning, vilket inte är fallet med de sistnämnda. Det är i stället 
användning av energikällor som minskar växthusgasutsläppen som bör belönas.

Ändringsförslag 133

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 mellan bränslet (eller 
dess mellanprodukt) och delprodukterna 
i förhållande till deras energiinnehåll 
(fastställt genom det lägre värmevärdet när 
det gäller delprodukter andra än el, värme 
eller kyla).

Kommissionen ska senast 
den 1 januari 2010 utvärdera om det för 
första stycket är lämpligt att använda 
någon alternativ metod. Om 
utvärderingen föranleder det kan 
kommissionen föreslå de ändringar som
krävs.

Motivering

Utsläppsminskningar från delprodukter kan, som kommissionen föreslår, beräknas med 
energimetoden. Men delprodukter kan ha en viktig funktion i någon annan process som 
minskar utsläppen av växthusgaser, utan att deras ”lägre värmevärde” för den skull är 
högre. Genom ändringsförslaget uppmanas kommissionen att utvärdera om energimetoden 
kan bytas ut mot den mer komplicerade substitutionsmetoden, som kan ge en mer rättvisande 
bild av de verkliga minskningarna av utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag 134

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Vid beräkningen i punkt 15 ska de 
utsläpp som delas bestå av eec + el, + de 

16. Vid beräkningen i punkt 15 ska de 
utsläpp som delas bestå av eec + el, + de 
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fraktioner av ep, etd och eee som äger rum 
till och med det processteg där en 
delprodukt bildas. Om delprodukter redan 
har fått en sådan ”tilldelning” i samband 
med ett tidigare processteg i livscykeln, ska 
den fraktion av utsläppen som i det sista av 
dessa processteg kopplades till 
mellanprodukten användas i detta syfte i 
stället för de totala utsläppen.

fraktioner av ep, etd och eee som äger rum 
till och med det processteg där en 
delprodukt bildas. Om delprodukter redan 
har fått en sådan ”tilldelning” i samband 
med ett tidigare processteg i livscykeln, ska 
den fraktion av utsläppen som i det sista av 
dessa processteg kopplades till 
mellanprodukten användas i detta syfte i 
stället för de totala utsläppen.

När det gäller biodrivmedel 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 biodrivmedel 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. Om delprodukter från 
framställningen av biodrivmedel har ett 
högt proteininnehåll, ska 
massfördelningsmetoden baserat på 
torrsubstanshalten tillämpas 
proportionellt på dessa delprodukter då 
man gör beräkningen.

Avfall och skörderester som halm, bagass, 
skal och baljor, majskolvar och nötskal, 
liksom rester från processkedjor andra än 
processkedjor för biodrivmedel, 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 biodrivmedel, som 
återförs till marken ska beaktas på 
grundval av den proportionella minskning 
av växthusgasutsläppen som de medför till 
följd av den lägre användningen av 
mineralgödselmedel i samband med 
odlingen av efterföljande grödor.

När det gäller bränslen som produceras i 
raffinaderier ska analysenheten för 
beräkningen i punkt 15 utgöras av 
raffinaderiet.

När det gäller bränslen som produceras i 
raffinaderier ska analysenheten för 
beräkningen i punkt 15 utgöras av 
raffinaderiet.

Begreppet ”delprodukt” måste definieras i 
förhållande till produktionsprocessen för 
biodrivmedel. ”Delprodukt” är varje 
produkt som uppkommer av utvinnandet 
av råvaror av de beståndsdelar som krävs 
för produktion av biodrivmedel.

Motivering

Kommissionen anser att utsläpp av växthusgaser från biodrivmedel som produceras från 
avfall eller skörderester också är lika med noll. Om material såsom halm produceras för att 
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fungera som råvara för biodrivmedelproduktion är det dock inte lämpligt att klassificera dem 
som skörderester. Energifördelningsmetoden måste användas för att fördela de utsläpp som 
jordbruksproduktionen ger upphov till mellan halmen och säden. Kommissionens definition 
av begreppet ”delprodukt” är otydlig.

Ändringsförslag 135

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biodrivmedel 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 biodrivmedel 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, om man inte kan utvinna 
biodrivmedel från sådana skörderester.

Motivering

Det planerade utelämnandet av skörderester från fördelningen av biprodukter respektive att 
de räknas som utsläppsnivå noll förefaller metodologiskt försvarbart så länge som de stannar 
kvar i systemet, t.ex. plöjs ned.

Om material som halm produceras för ett bestämt ändamål som råvara för 
biodrivmedelproduktion, är det emellertid inte korrekt att klassificera det som skörderester. I 
detta fall ska halm och spannmål som råvaror för biodrivmedelproduktion placeras i två 
skilda kategorier.

Ändringsförslag 136

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska den 
fossila motsvarigheten EF till biodrivmedel
vara de senast tillgängliga faktiska 
genomsnittsutsläppen från bensin och 
diesel som förbrukats i gemenskapen enligt 
rapporteringen i enlighet med 
[direktiv 98/70/EG]. Om sådana uppgifter 

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska den 
fossila motsvarigheten EF till drivmedel 
från biomassa vara de senast tillgängliga 
faktiska genomsnittsutsläppen från bensin 
och diesel som förbrukats i gemenskapen 
enligt rapporteringen i enlighet med 
[direktiv 98/70/EG] eller 83,8 gCO2eq/MJ,
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saknas ska värdet 83,8 gCO2eq/MJ 
användas.

varvid det lägsta värdet ska användas.
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