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KORTFATTAD MOTIVERING

I sitt yttrande till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över ”en färdplan för 
förnybar energi i Europa” från 2007 uppmanade utskottet för regional utveckling 
kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett förslag till direktiv om förnybara energikällor 
tillsammans med instrument för att främja och överföra teknik och sprida god praxis när det 
gäller att använda sig av dessa möjligheter. 

Man bör också påminna om att utskottet förespråkade ett genomsnittligt mål för de förnybara 
energikällorna att de senast 2020 skulle utgöra 25 procent av energiproduktionen och att 
tydliga och bindande mål för sektorerna elektricitet, transport, uppvärmning och kylning 
skulle ställas upp. Utskottet uppmanade EU att klargöra regionernas och de lokala 
myndigheternas roller, rättigheter och ansvarsområden i politikens genomförande, vilket är i 
linje med subsidiaritetsprincipen.

Den ”nya energipolitiken för Europa” bör stödjas, eftersom den fullt ut respekterar 
medlemsstaternas val av energimix och deras överhöghet över primärenergikällorna, 
samtidigt som politiken underbyggs av en anda av solidaritet bland medlemsstaterna, vilket 
garanterar ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller klimatförändringar och utmaningen att 
främja miljömässig hållbarhet. Det bör understrykas att en energipolitik som baserar sig på 
förnybara energikällor gör det möjligt att föra en decentraliserad energipolitik genom att 
utnyttja de förutsättningar som finns på regional nivå och att uppfylla regionala behov. De 
behöriga myndigheterna bör därför ges de medel som krävs för att uppnå dessa mål. Det är 
viktigt att medlemsstaterna beaktar alla typer av tekniker för framställning av förnybar energi.

Kommissionen bör uppmanas att göra det obligatoriskt att, när detta är tekniskt möjligt, 
använda sig av samproduktion när förnybar energi produceras från biomassa. Dessutom bör 
kommissionen undersöka vilken påverkan projekt med vedpannor har på den lokala och 
hållbara utvecklingen av virkesbranschen, med tanke på att denna sektor spelar en stor roll när 
det gäller att bidra till den regionala utvecklingen och för ekonomins livskraft på 
landsbygden.

I detta sammanhang bör medlemsstaterna och regionerna stödja initiativ och insatser från 
samtliga lokala aktörer som deltar i utvecklingen av förnybara energikällor – lokala och 
regionala myndigheter, jord- och skogsbrukare, entreprenörer och administratörer, universitet, 
forskare och enskilda medborgare. De bör också främja inrättandet av partnerskap mellan den 
privata och den offentliga sektorn och förbättra försörjningssystemen för och 
kommersialiseringen av energi som produceras från förnybara källor.

Regionala och lokala myndigheterna bör föregå med gott exempel inför de europeiska 
medborgarna och införa förnybar energiteknik i sina byggnader, och uppmuntra användning 
av biobränslen i sina fordon och spara energi genom att använda sig av energieffektiv 
utrustning.

Det måste betonas att användning av förnybar energi, liksom tillverkning av utrustning och 
maskiner, kan ge många regioner runt om Europa utvecklingsmöjligheter, särskilt regioner 
som har svårt att skapa arbetstillfällen.
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Att använda de förnybara energikällor fullt ut kräver fortfarande en hel del forskning, 
produktutveckling, reklam och utbyte av bästa metoder.

De förnybara energikällornas värde ur regional synvinkel måste betonas kraftigt. Därför är det 
viktigt att användningen av förnybara energier tjänar ett syfte som kan visas ha ett mervärde.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att uppnå en energimodell som 
bygger på förnybar energi måste man 
upprätta ett strategiskt samarbete där 
regionerna och lokalförvaltningarna 
deltar tillsammans med medlemsstaterna, 
så att de blir direkt involverade i 
utvecklingen av denna modell.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

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

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att undvika en orimligt stor 
administrativ belastning bör en förteckning 
med standardvärden fastställas för vanliga 
produktionskanaler för biobränslen. 
Biobränslen och andra biovätskor bör alltid 
vara berättigade till de värden avseende 
minskade växthusgasutsläpp som anges i 
förteckningen. När standardvärdet för 
minskade växthusgasutsläpp från en 
produktionskanal är lägre än det fastställda 
minimivärdet för utsläppsminskningar bör 
producenter som hävdar att de ändå 
uppfyller miniminivåerna ha skyldighet att 
visa att de faktiska utsläppen från 
produktionsprocessen är lägre än de som 
användes då standardvärdena räknades 
fram.

(45) För att undvika en orimligt stor 
administrativ belastning bör en förteckning 
med standardvärden fastställas för vanliga 
produktionskanaler för biobränslen. 
Biobränslen och andra biovätskor bör alltid 
vara berättigade till de värden avseende 
minskade växthusgasutsläpp som anges i 
förteckningen, utan att detta under några 
omständigheter får leda till 
diskriminering av medlemsstater och 
regioner vars mark är relativt 
lågproduktiv på grund av 
jordegenskaperna, klimatet eller
råvaruavkastningen. När standardvärdet 
för minskade växthusgasutsläpp från en 
produktionskanal är lägre än det fastställda 
minimivärdet för utsläppsminskningar bör 
producenter som hävdar att de ändå 
uppfyller miniminivåerna ha skyldighet att 
visa att de faktiska utsläppen från 
produktionsprocessen är lägre än de som 
användes då standardvärdena räknades 
fram.

Motivering

Syftet är att förhindra diskriminering mellan medlemsstater och tredjeländer.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Stödåtgärder enligt det här direktivet 
som utgör statligt stöd enligt artikel 87 i 
fördraget måste, enligt artikel 88.3 i 
fördraget, anmälas till kommissionen samt 
godkännas av denna innan de genomförs. 
Skyldigheten att lämna uppgifter till 
kommissionen enligt det här direktivet 
påverkar inte medlemsstaternas skyldighet 
att lämna uppgifter enligt artikel 88.3 i 
fördraget.

(51) Medlemsstaterna, regionerna och 
lokalförvaltningarna får bevilja offentligt 
stöd till förnybar energi, eftersom denna i 
inledningsskedet är dyrare än de 
energiformer den ersätter, varför dess
utsläppande på energimarknaden inte 
medför kommersiella vinster på kort sikt 
och inte heller lägre konsumentpriser. 
Stödåtgärder enligt det här direktivet som 
utgör statligt stöd enligt artikel 87 i 
fördraget måste, enligt artikel 88.3 i 
fördraget, anmälas till kommissionen samt 
godkännas av denna innan de genomförs. 
Skyldigheten att lämna uppgifter till 
kommissionen enligt det här direktivet 
påverkar inte medlemsstaternas skyldighet 
att lämna uppgifter enligt artikel 88.3 i 
fördraget.

Motivering

Det bästa sättet att främja alternativa energikällor i medlemsstaterna är att ge staterna 
möjlighet att bevilja offentligt stöd till förmån för dessa.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) Möjligheterna att skapa ekonomisk 
tillväxt genom innovation och en hållbar 
konkurrenskraftig energipolitik har 
erkänts. Produktionen av förnybar energi 
är ofta beroende av lokala eller regionala 
små och medelstora företag. Regionala 
och lokala investeringar i förnybar energi 
skapar betydande möjligheter till tillväxt 
och sysselsättning i medlemsstaterna och 
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deras regioner. Kommissionen och 
medlemsstaterna måste därför stödja 
nationella och regionala 
utvecklingsåtgärder i dessa områden, 
uppmuntra utbyte av bästa metoder för 
produktion av förnybar energi mellan 
lokala och regionala utvecklingsinitiativ 
och främja användningen av 
strukturfonder på detta område.

Ändringsförslag 6

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 och energi från hållbara
torvresurser på transportområdet år 2020 
är minst 10 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet. 

Motivering

I flera EU-medlemsstater är hållbar torv en viktig regional och lokal källa till värme och el 
som tillgodoser behovet av decentraliserade och diversifierade energisystem. Drivmedel som 
framställts av torv skulle uppfylla kraven för minskade utsläpp av växthusgaser, eftersom 
fördelarna för klimatet är desamma som med andra biobränslen. Drivmedel framställt av torv 
skulle öka kommersialiseringen av andra generationens Fischer-Tropsch-teknik. Drivmedel 
framställt av torv skulle också minska EU:s importberoende och oljeberoende.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan.

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan, på grundval av 
energihandlingsplaner, som utarbetas på 
lokal och regional nivå och samordnas
med strategier för regional planering och 
markanvändning. Medlemsstaterna ska 
själva på ett tidigt skede aktivt samråda 
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med och involvera regionala 
planeringsmyndigheter och lokala 
myndigheter i utarbetandet av sina 
nationella handlingsplaner.

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

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

1a. Kommissionen ska ge lokala och 
regionala myndigheter detaljerade 
riktlinjer om deras aktiva roll och 
behörigheter vid genomförandet av de
nationella handlingsplanerna, genom 
konkreta exempel på användningen av 
förnybar energi som grundas på bästa 
tillgängliga metoder.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 12 punkt 1  led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) nationell lagstiftning och 
administrativa förfaranden medger och 
stödjer inrättandet av offentlig-privata 
partnerskap och främjar samarbete 
mellan företag, den offentliga sektorn, 
skolor och universitet i syfte att skapa 
regionala innovationskluster, i 
Lissabonstrategins anda.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt, och

(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt; för 
decentraliserade apparater för förnybar 
energi, såsom solceller, 
solvärmeapparater, små spisar eldade med 
biomassa, kraftvärmeproduktion i mindre 
skala för vilka godkännandet kommer att 
ersättas av en enkel anmälan till behörig 
myndighet, och

Motivering

En enkel anmälan i stället för krångliga godkännanden är ett sätt att få småskaliga och 
decentraliserade tillämpningar på den förnybara energins område att sprida sig fortare.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 4  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) energieffektivitet i byggnader, vilken 
definieras som en kombination av 
isoleringsstandarder och den 
uppvärmningsteknik som används, 
inklusive kraftvärmeproduktion.

Motivering

När man bygger nya byggnader är det ofta möjligt att använda förnybar energi utan att det 
medför extra kostnader. Ändå bör investerare kunna välja andra tekniker, eftersom dessa ofta 
på ett ännu mer kostnadseffektivt sätt bidrar till målsättningarna att skapa 
försörjningstrygghet och bekämpa klimatförändring. Om man däremot i redan befintliga 
byggnader installerar anläggningar i efterhand för att använda förnybar energi uppkommer 
ofta höga extrakostnader, som kan variera kraftigt från fall till fall. I detta sammanhang är 
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det bättre med statligt stöd än med byggregler som avsevärt ökar kostnaderna för befintliga 
byggnader och medför byråkratiska kontrollförfaranden.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och –normer främja användningen av 
värme- och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system som ger 
betydande sänkningar av 
energiförbrukningen. För att öka 
användningen av sådana system och sådan 
utrustning ska medlemsstaterna använda 
energi- och miljömärkning eller andra 
lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.

5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och -normer främja användningen av 
värme- och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system, framför allt i 
tätorter där dessa system är särskilt 
viktiga, som ger betydande sänkningar av 
energiförbrukningen. För att öka 
användningen av sådana system och sådan 
utrustning ska medlemsstaterna använda 
energi- och miljömärkning eller andra 
lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.

Motivering

I samband med främjandet av värme- och kylsystem är det viktigt att i ett europeiskt 
regionalpolitiskt sammanhang betona vikten av att främja förnybar energi i stadsmiljöer.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 13  rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information och utbildning Information, utbildning och forskning
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska stödja forskning 
om förnybar energi och utvecklingen av 
kopplingar mellan forskningscentra och 
industrin på ett sätt som kommer att 
underlätta genomförandet av ny teknik 
och ytterligare produktutveckling.

Ändringsförslag 14

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

Motivering

Mot bakgrund av den höga utbildningsstandard som hantverkarna har i de flesta 
medlemsstater går den certifiering som föreslås för långt.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska åta sig att 
upprätta samarbetsprinciper som 
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inbegriper de regionala och lokala 
förvaltningarna, så att dessa deltar fullt ut 
i framtagandet av program för 
information, medvetandegörande, 
rådgivning och utbildning.

Motivering

De regionala och lokala förvaltningarna spelar en viktig roll för utbildningen och rådfrågas i 
allt större utsträckning av allmänheten för att höja kvaliteten på den information som 
tillhandahålls i dagsläget.

Ändringsförslag 16

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 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 och detta inte påverkar driften 
av kraftvärmeverk.

Motivering

Att man främjar användningen av både förnybar energi och kraftvärmeproduktion syftar i 
båda fallen till att förbättra försörjningstryggheten och stärka insatserna mot 
klimatförändringar och ska betraktas som lika viktiga instrument för att uppnå dessa mål. I 
vissa fall bör man se över i vilken utsträckning respektive anläggning bidrar till att skapa 
försörjningstrygghet och bekämpa klimatförändringar samtidigt som man beaktar de 
ekonomiska aspekterna. 
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från 

(a) Skog som inte i högre grad påverkats 
av mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det 
inte förekommit någon betydande 
mänsklig aktivitet eller där den senaste 
betydande mänskliga aktiviteten skedde 
för så länge sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna 
har återtagit sin ursprungliga form.
(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(a) naturskyddsområden som utsetts 
genom lagstiftning, om det saknas belägg 
för att produktionen av råvarorna inte 
påverkar syftet med naturskyddsområdet,

(c) Gräsmark med hög biologisk mångfald, 
dvs. gräsmark som är rik på arter, inte 
gödslad eller skadad.

(b) gräsmark med hög biologisk mångfald, 
dvs. gräsmark som är rik på arter, inte 
gödslad eller skadad,
(c) områden där illegal ändring av 
markanvändning eller ödeläggelse av 
ursprungliga våtmarker har förekommit 
vilket kan leda till att markens kollager 
töms.

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

Den ursprungliga definitionen ”Skog som inte i högre grad påverkats av mänsklig aktivitet” i 
artikel 15.3 a är en oexakt term som används huvudsakligen för statistiska ändamål, och som 
lämnar utrymme för tvetydig tolkning vad gäller vilka skogar som kan höra till denna 
kategori. I vissa fall skulle hållbart skötta skogar i normal ekonomisk användning kunna 
anses vara opåverkade skogar med hög biologisk mångfald och falla utanför biobränslemålet
på 10 procent.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Träbaserade råvaror som används för 
att producera biobränslen och biovätskor 
som beaktats för punkt 1 ska komma från 

(a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten, avser 
även orörd torvmark.

(a) skogar som brukas och skördas enligt 
MCPFE:s kriterier för ett hållbart 
skogsbruk eller enligt jämförbara kriterier 
som fastställts i andra processer som rör 
regional skogspolitik,

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

(b) skogar som respekterar nationell 
skogs- och miljölagstiftning eller

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

(c) våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten, avser 
även orörd torvmark; mängden torv som 
anskaffats för de ändamål som anges i 
punkt 1 får inte överstiga det naturliga 
årliga förvärvet.

Motivering

Ministerkonferenserna om skydd av skogarna i Europa (MCPFE) har fastställt en 
uppsättning kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk som alla undertecknarna måste 
uppfylla. Dessa kriterier har också genomförts på nationell nivå och är i dag en viktig del i 
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många EU-länders nationella skogslagstiftning. Motsvarande kriterier och indikatorer har 
också fastställts i andra delar av världen och bör användas för skogsbaserade råvaror 
utanför Europa.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 19  punkt 1  led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Regioners delaktighet i denna 
process och de åtgärder som vidtagits på 
lokal och regional nivå.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 19  punkt 1  led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det statliga stödet till dessa 
energikällor, som kan inbegripa 
användning av strukturfonderna för 
forskning kring och utveckling av 
energiteknik i enlighet med 
bestämmelserna i den europeiska 
strategiska planen för energiteknik.

Motivering

Användningen av gemenskapsinstrument som exempelvis strukturfonderna kan stärka 
kapaciteten för forskning, utveckling och innovation på dessa områden.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 19  punkt 1  led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) De troliga effekterna av investeringar 
i produktionen av förnybar energi på de 
regionala utvecklingsmålen.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 20  punkt 5  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, med 
särskild hänsyn till deras påverkan på den 
ekonomiska situationen för regioner som 
deltar i produktionen, distributionen och 
användningen.

(aa) effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Effekterna av medlemsstaternas och 
regionernas investeringar i produktionen 
av förnybar energi på den regionala 
tillväxten och sysselsättningen.
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