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Ändringsförslag 114
Werner Langen

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 1

Förslag till lagstiftningsresolution 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 95 och 175.1,

Or. de

Motivering

Artikel 95 väger jämförd med artikel 175.1 tyngre som rättslig grund och ska därför anges 
som den främsta rättsliga grunden. Samtidigt måste det dock framgå att man i detta direktiv 
beaktar två rättsliga grunder.

Ändringsförslag 115
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 116
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förnybar energi är inte per definition hållbar. 

Ändringsförslag 117
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Ökad användning av förnybar energi är 
en viktig komponent i det åtgärdspaket 
som krävs för att minska utsläppen av 
växthusgaser och uppfylla 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
samt andra åtaganden på internationell nivå 

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

eller EU-nivå om att minska utsläppen av 
växthusgaser efter 2012. Förnybar energi 
spelar också en viktig roll för att trygga 
energiförsörjningen, stimulera den tekniska 
utvecklingen och innovationen och ge 
möjligheter till sysselsättning och regional 
utveckling, särskilt i landsbygdsområden 
och isolerade områden.

Or. en

Motivering

Man måste beakta den potential som också finns i isolerade områden (i bergsområden och på 
öar).

Ändringsförslag 118
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Såsom anges i kommissionens 
arbetsdokument (SEK(2008)0057) bör 
stödmekanismer användas som en del av 
medlemsstaternas arbete att understödja 
miljöfrämjande åtgärder. Eftersom 
energifrågan och klimatfrågan är nära 
sammanlänkade, bör medlemsstaterna ges 
incitament för att satsa på sådan 
miljövänlig energiproduktion som inte 
bidrar till ökade växthusgasutsläpp. Som 
ett led i denna strävan, och för att 
säkerställa de för medlemsstaterna 
övergripande målen, bör medlemsstaterna 
verka för att energikällor som inte bidrar 
till ökade koldioxidutsläpp inte 
missgynnas i skattehänseende.

Or. sv
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Motivering

Ekonomiska styrmedel är viktiga för att kunna närma sig en lösning på klimatfrågan. 
Medlemsstaterna bör uppmuntras att satsa på energiproduktion som inte bidrar till ökade 
utsläpp av växthusgaser. Ur ett klimatperspektiv är det direkt ogynnsamt med statliga 
stödmekanismer som missgynnar produktionskällor som inte bidrar till ökade utsläpp av 
växthusgaser. Snedvridande former av statligt stöd kan hindra utvecklingen av ett framtida 
hållbart system, om lösningar som medför extra stora fördelar ur ett koldioxidreducerande 
perspektiv diskrimineras.

Ändringsförslag 119
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I överensstämmelse med 
Europaparlamentets beslut om 
konventionella energikällor och 
energitekniker av den 24 oktober 2007 bör 
kort- och långsiktiga beslut om 
kärnkraftsanvändning också ha en direkt 
inverkan på klimatmålen och på så sätt 
bidra till att EU:s mål kan uppnås, 
analyseras och beaktas. Dessutom 
tillkommer den fjärde 
bedömningsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPPC) från 2007, 
enligt vilken kärnenergi utgör en för 
närvarande mycket viktig teknik som är 
kommersiellt gångbar och som kan 
åstadkomma en märkbar minskning av 
koldioxidutsläppen.

Or. de

Motivering

För att uppnå EU:s ambitiösa klimatskyddsmål måste alla energikällor med lägre 
koldioxidutsläpp beaktas, även kärnenergi.
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Ändringsförslag 120
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

För att rädda klimatet på jorden måste man utveckla och genomföra dels en transportpolitik 
som minskar utsläppen av växthusgaser, dels alternativa transportformer, innan man kan 
hoppas på att en teknik i slutet av kedjan, såsom biomassa för drivmedel, leder till den 
nödvändiga minskningen.

Ändringsförslag 121
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Fler tekniska förbättringar, fler 
incitament för utbyggnad och ökad 
användning av allmänna transportmedel, 
utnyttjande av energieffektiv teknik och 
användning av förnybar energi vid 
transporter hör till de mest effektiva sätten 
att minska gemenskapens beroende av 
importerad olja inom transportsektorn –
som svarar för de mest akuta 
energiförsörjningsproblemen – och påverka 
marknaden för drivmedel.
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Or. en

Motivering

Transporter utgör 30 procent av EU:s totala energiförbrukning och beroendet av bensin 
uppgår till 98 procent. Därför förvånar det inte att denna sektor kommer på andra plats i EU 
i fråga om utsläpp av växthusgaser. Följaktligen bör EU koncentrera sig på en ökad 
användning av förnybar energi, tekniska förbättringar och en minskning av trafiken genom att 
främja en övergång från privatbilism till användning av allmänna transportmedel.

Ändringsförslag 122
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Utöver förbättringar av 
energieffektiviteten hör en ökad 
användning av energi från biomassa,
biobränslen och andra förnybara källor 
inom transportsektorn till de mest 
effektiva sätten att minska gemenskapens 
beroende av importerad olja – som svarar 
för de mest akuta 
energiförsörjningsproblemen – och leda in 
sektorn på en hållbar väg.

Or. en

Ändringsförslag 123
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 124
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) En ökad användning av förnybar 
energi för transporter 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.

Or. en

Motivering

Förnybar energi för transporter begränsar sig inte bara till biobränslen. El, biogas och 
vätgas från förnybara källor bör inkluderas.

Ändringsförslag 125
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I kommissionens meddelande av den 
7 november 2007 om alternativa bränslen 
för vägtransport och åtgärder för att 
främja användningen av biobränslen 
fastställs ett mål för EU att ersätta 
20 procent av all diesel och bensin med 
alternativa bränslen inom 
vägtransportsektorn senast 2020. 
Kommissionen bör överväga att lägga 
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fram ett särskilt initiativ för att främja 
införandet av rena och alternativa 
bränslen för vägtransporter, utöver 
förnybar energi, exempelvis sådana 
syntetiska bränslen som framställs av 
naturgas, i syfte att på ett effektivt sätt 
komplettera detta direktiv. 

Or. en

Motivering

Detta förslag fokuserar enbart på främjandet av förnybar energi och biobränslen, även om 
andra alternativa bränslen för vägtransporter också effektivt kan bidra till att uppnå målen 
för hållbarhet, trygg energiförsörjning och konkurrens. Med beaktande av att förnybar energi 
för transporter behandlas inom ramen för detta direktiv är det nödvändigt att omformulera 
målen för andra alternativa bränslen i ett separat initiativ.

Ändringsförslag 126
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Kärnenergin kan också bidra till en 
förbättring av försörjningstryggheten och 
en märkbar minskning av 
koldioxidutsläppen. Fram till 2020 kan 
60 % av EU:s el komma från kolfria 
källor (kärnenergi eller förnybar energi).

Or. de

Motivering

Både kärnenergi och förnybar energi kan minska koldioxidutsläppen i EU. Samtidigt bidrar 
kärnenergin till att minska beroendet av gas och olja, något som är betydelsefullt för att 
skapa ett ekonomiskt starkt Europa.
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Ändringsförslag 127
Erna Hennicot-Schoepges

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 det 
allmänna målet om 20% för andelen 
energi från förnybara energikällor har 
blivit betydligt starkare, medan målet om 
10% för andelen förnybar energi 
inom transportsektorn kommit att 
ifrågasättas allt mer.

Or. en

Ändringsförslag 128
Eija-Riitta Korhola

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 
kunde det vara ett realistiskt mål att 20% 
av all energi som används ska komma från 
förnybara energikällor. För 
transportsektorn kunde målet vara 10%. 
Detta förutsätter emellertid att nya 
innovationer och banbrytande teknik 
presenteras, hållbarhetsproblemen löses 
och att en realistisk tidsram fastställs. 
Varje bindande mål bör ge näringslivet den 
långsiktiga stabilitet som krävs för att fatta 
rationella investeringsbeslut inom sektorn 
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för förnybar energi.

Or. en

Motivering

Andelen förnybar energi måste i brådskande ordning utökas, men man bör inte fastställa 
bindande mål som inte kan uppnås på ett hållbart sätt inom den givna tidsramen.

Ändringsförslag 129
Werner Langen

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 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 göra 
hållbara investeringar inom sektorn för 
förnybar energi, som skulle kunna minska 
beroendet av importerade, fossila 
bränslen och öka användningen av ny 
energiteknik.

Or. de

Motivering

Europeiska unionen har möjlighet att utveckla omfattande innovationer inom området för 
förnybar energi, vilket skulle betyda minskat beroende och ökad miljövänlighet.
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Ändringsförslag 130
Robert Goebbels

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 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. Man bör också främja 
investeringar i energikällor med låga 
koldioxidutsläpp. 

Or. fr

Motivering

Enligt Europeiska rådet, Internationella energiorganet och den mellanstatliga klimatpanelen 
räcker det inte med investeringar i förnybar energi. Det finns också ett behov av investeringar 
i energikällor med låga koldioxidutsläpp, även om dessa beslut hör till 
subsidiaritetsprincipens område.

Ändringsförslag 131
Fiona Hall

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 

(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 
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rationella investeringsbeslut inom sektorn 
för förnybar energi.

rationella investeringsbeslut inom sektorn 
för förnybar energi. Dessa mål existerar i 
anslutning till målsättningen att uppnå en 
20-procentig ökning av 
energieffektiviteten senast 2020, vilken 
fastställts i kommissionens meddelande av 
den 19 oktober 2006 kallad 
”Handlingsplanen för ökad 
energieffektivitet: Att inse möjligheterna”, 
vilken godkändes av Europeiska rådet i 
Bryssel (mars 2007) och av 
Europaparlamentet i dess resolution av 
den 31 januari 2008 om Handlingsplanen 
för ökad energieffektivitet: Att inse 
möjligheterna1.
__________
1Antagna texter, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Motivering

Eftersom målet för förnybar energi är ett procentmål är det synnerligen viktigt att behandla 
det tillsammans med åtgärder för att minska den totala efterfrågan på energi.

Ändringsförslag 132
Umberto Guidoni

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 och realistiskt mål att 20% 
av all energi som används ska komma från 
förnybara energikällor. För 
transportsektorn är målet 5%. 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. 
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Or. it

Ändringsförslag 133
Nikolaos Vakalis

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 
biobränslen senast 2020. De nya 
bestämmelserna ska införas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vid mötet 
konstaterades att de uppställda 
biobränslemålen bör vara bindande, 
förutsatt att produktionen är hållbar, att den 
andra generationens biobränslen blir 
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.

(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 
biobränslen senast 2020. De nya 
bestämmelserna ska införas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vid mötet 
konstaterades att de uppställda 
biobränslemålen bör vara bindande, 
förutsatt att produktionen är hållbar, att den 
andra generationens biobränslen blir 
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. Med beaktande 
av de senaste bevisen som pekar på ett 
samband mellan å ena sidan en ökad 
användning av biobränslen och å andra 
sidan miljöhot och ekologiska hot på det 
globala planet samt äventyrande av 
livsmedelsförsörjningen, förefaller det 
lämpligt att medlemsstaterna fram till 
2015 till en början strävar efter att uppnå 
ett bindande mål för biobränslen som 
ligger under 10%. På basis av en 
utvärdering bör medlemsstaterna besluta 
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om detta inledande mål ska höjas mellan 
2015 och 2020.

Or. en

Motivering

Det finns en ökad oro över de negativa följderna för miljön av en mycket snabb och icke-
hållbar utveckling av biobränslen, och även en oro över de sociala konsekvenserna av en
sådan utveckling i Europa och globalt. Med beaktande av försiktighetsprincipen bör man 
vara mer försiktig med att fastställa bindande mål. I vilket fall som helst har Europeiska rådet 
(mars 2007) föreslagit ett mål på 10 procent förutsatt att en hållbar produktion kan 
garanteras, vilket idag ifrågasätts både vetenskapligt och politiskt.

Ändringsförslag 134
Britta Thomsen

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
biobränslen senast 2020. De nya 
bestämmelserna ska införas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vid mötet 
konstaterades att de uppställda 
biobränslemålen bör vara bindande, 
förutsatt att produktionen är hållbar, att den 
andra generationens biobränslen blir 
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 

(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 varje medlemsstat 
ska uppnå en andel på minst 10% 
förnybar energi inom transportsektorn 
senast 2020. De nya bestämmelserna ska 
införas på ett kostnadseffektivt sätt. Vid 
mötet konstaterades att de uppställda 
biobränslemålen bör vara bindande, 
förutsatt att produktionen är hållbar, att den 
andra generationens biobränslen blir 
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 
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ändras så att ändamålsenliga 
inblandningsnivåer tillåts.

ändamålsenliga inblandningsnivåer tillåts. 

Or. en

Ändringsförslag 135
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Sedan dess har en mera omfattande 
utvärdering av hållbarheten för 
biobränsleproduktion visat att målet på 
10% kan vara alltför högt att uppnå 
senast 2020. På basis av kunskap och 
erfarenhet skulle därför ett mål på 7% 
vara lämpligare.

Or. en

Motivering

Biobränslemålet om 10 procent kan komma att ha negativa följder för 
livsmedelsförsörjningen och andra viktiga områden. Därför är 7 procent ett mer realistiskt 
mål som är mer i linje med hållbarhetskriterierna.

Ändringsförslag 136
Claude Turmes

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 

utgår
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kommissionen därför att ett beslut om att 
göra målet bindande inte bör 
senareläggas till dess att den andra 
generationens biobränslen kommit ut på 
marknaden. 

Or. en

Motivering

Kommissionens tolkning får inte stå i konflikt med Europeiska rådets beslut. Sedan 
Europeiska rådets vårmöte 2007 har det dessutom framkommit att den andra generationens 
biobränslen inte kommer att finnas tillgängliga på marknaden före 2020, och att dessa 
biobränslen kanske inte ens uppfyller de hållbarhetskriterier som krävdes i slutsatserna från 
Europeiska rådets vårmöte 2007.

Ändringsförslag 137
Eija-Riitta Korhola

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 biobränslen kommit ut på 
marknaden. 

(6) Det viktigaste syftet med bindande mål 
är att skapa säkerhet för investerarna. Det 
finns dock idag många okända faktorer i 
anslutning till förnybar energi och 
framställning av biobränslen. Detta talar 
för valet av en försiktigare strategi än 
man hittills tänkt sig. De bindande målen 
om 20% respektive 10% bör därför 
omprövas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ändringsförslag 4 från föredraganden från ENVI-utskottet. 
Andelen förnybar energi måste i brådskande ordning utökas, men man bör inte fastställa 
bindande mål som inte kan uppnås på ett hållbart sätt inom den givna tidsramen.
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Ändringsförslag 138
Erna Hennicot-Schoepges

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 biobränslen kommit ut på 
marknaden. 

(6) Det viktigaste syftet med bindande mål 
är att skapa säkerhet för investerarna. Det 
finns dock idag många okända faktorer i 
anslutning till framställning av 
biobränslen. Det bindande målet om 10% 
bör därför omprövas.

Or. en

Ändringsförslag 139
Lambert van Nistelrooij

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 
biobränslen kommit ut på marknaden. 

(6) Det viktigaste syftet med bindande mål 
är att skapa säkerhet för investerarna. 
Beslutet om huruvida ett mål ska vara 
bindande bör därför i princip inte skjutas 
upp i väntan på en viss framtida händelse. 
Beslutet att göra ett mål bindande kan 
skjutas upp om målet inte kan uppnås på 
ett hållbart sätt.

Or. en
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Motivering

Om målet för förnybar energi inte kan uppnås på ett hållbart sätt, dvs. genom att enbart 
utnyttja hållbara och förnybara källor, är det bättre att skjuta upp detta mål än att utnyttja 
icke-hållbara förnybara källor.

Ändringsförslag 140
Fiona Hall

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 
biobränslen kommit ut på marknaden. 

(6) Det viktigaste syftet med bindande mål 
är att skapa säkerhet för investerarna och 
främja en kontinuerlig utveckling av 
sådana tekniker som genererar energi 
från alla typer av förnybara källor.
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 
biobränslen kommit ut på marknaden. 

Or. en

Ändringsförslag 141
Werner Langen

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 

(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 
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den 15 februari 2007 menade 
kommissionen därför att ett beslut om att 
göra målet bindande inte bör senareläggas 
till dess att den andra generationens 
biobränslen kommit ut på marknaden. 

den 15 februari 2007 menade 
kommissionen därför att ett beslut om att 
göra målet bindande inte bör senareläggas 
till dess att den andra generationens 
biobränslen kommit ut på marknaden. I 
detta sammanhang borde mer stöd ges för 
att utveckla andra generationens 
biobränslen, såsom BTL (biomass to 
liquid), vilket minskar 
växthusgasutsläppen och dessutom 
medför andra positiva effekter på miljön. 

Or. de

Motivering

Andra generationens biobränslen bör få mer stöd så att de blir mer effektiva under de 
kommande åren.

Ändringsförslag 142
Britta Thomsen

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 
biobränslen kommit ut på marknaden. 

(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 
biobränslen kommit ut på marknaden. I 
detta sammanhang bör dock mera stöd 
beviljas för att stimulera utvecklingen av 
biobränslen som innebär minskade 
utsläpp av växthusgaser.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Herbert Reul

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 
biobränslen kommit ut på marknaden. 

(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 
biobränslen kommit ut på marknaden. 
Emellertid tyder den aktuella 
diskussionen om konkurrenssituationen 
mellan grödor till biobränsleproduktion 
och grödor till livsmedelsproduktion på att 
de bindande målen vad avser biobränsle 
bör granskas regelbundet. Omfattande 
och exakta hållbarhetskrav, t.ex. att 
snabbt införa andra generationens 
biobränslen, bör därför utgöra en viktig 
del i europeisk politik. 

Or. de

Motivering

För närvarande pågår en livlig debatt inom den vetenskapliga världen och i pressen om den 
konkurrenssituation som råder mellan biobränsle och livsmedelsförsörjning. Det sista har 
inte sagts i denna debatt. Därför bör frågan om bindande mål hållas öppen tills man har fått 
fram pålitliga resultat eller tills andra generationens biobränslen eller biomassa är redo att 
introduceras på marknaden.
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Ändringsförslag 144
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det åligger medlemsstaterna att göra 
betydande förbättringar avseende 
energieffektivitet inom alla områden för 
att de lättare ska kunna uppnå sina mål 
för förnybar energi, vilka uttrycks som en 
andel av den slutliga 
energikonsumtionen. Det är synnerligen 
viktigt med energieffektivitet inom 
transportsektorn, eftersom ett bindande 
procentmål för förnybar energi sannolikt 
kommer att bli allt svårare att uppnå på 
ett hållbart sätt om den totala efterfrågan 
på energi inom transportsektorn fortsätter 
att öka. Därför bör det bindande 
minimimålet på 10% som alla 
medlemsstater ska uppnå 
(i) definieras som den andel av den 
slutliga mängd energi som konsumeras 
inom transportsektorn som ska utgöras av 
förnybar energi, inte uteslutande 
biobränslen,
(ii) införas i kombination med en 
obligatorisk förbättring av 
energieffektiviteten med 20% inom 
transportsektorn senast 2020.

Or. en

Motivering

Det kommer att bli mycket svårt att på ett hållbart sätt uppnå målet på 10 procent för 
transportsektorn om den totala mängd energi som konsumeras inom denna sektor fortsätter 
att stiga. Genom att göra det vägledande energieffektivitetsmålet (20 procent senast 2020) till 
ett bindande mål för transportsektorn kommer man att kunna uppnå en minskad 
energiefterfrågan inom transportsektorn, och därför kommer det kvantitativa kravet i målet 
om 10 procent att bli mera begränsat.
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Ändringsförslag 145
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Inom ramen för detta direktiv är det 
synnerligen viktigt att varje medlemsstat
tillämpar det mest effektiva och 
ändamålsenliga stödsystemet för att göra 
det lättare att uppnå målen för förnybar 
energi, och därvid beaktar särdragen för 
elmarknaden i den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I Europaparlamentets resolution om 
färdplanen för förnybar energi uppmanas 
kommissionen att senast i slutet av 2007 
lägga fram ett förslag till en rättslig ram för 
förnybar energi. Parlamentet anser också 
att det är viktigt att man sätter upp mål för 
andelen förnybar energi på EU- och 
medlemsstatsnivå. 

(7) I Europaparlamentets resolution av den 
25 september 2007 om färdplanen för 
förnybar energi i Europa1 uppmanas 
kommissionen att senast i slutet av 2007 
lägga fram ett förslag till en rättslig ram för 
förnybar energi. Parlamentet anser också 
att det är viktigt att man sätter upp 
bindande mål för andelen förnybar energi 
inom sektorerna för el, transport, 
uppvärmning och nedkylning samt 
bindande mål på EU- och 
medlemsstatsnivå.

__________
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0406.

Or. en
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Motivering

I Europaparlamentets initiativbetänkande från parlamentsledamot Britta Thomsen om en 
färdplan för förnybar energi i Europa (Europaparlamentets resolution P6_TA(2007)0406 av 
den 25 september 2007) yrkade man också på tydliga och bindande mål för dessa tre 
sektorer.

Ändringsförslag 147
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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. 

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

Or. en

Motivering

Vid sidan av den allvarliga oron när det gäller de negativa följderna för den ohållbara 
utvecklingen av biobränslen, är det viktigt att varje medlemsstat uppnår sitt nationella mål 
och att hela EU uppnår det mål enligt vilket andelen förnybar energi ska utgöra 20 procent 
av den totala energiförbrukningen. Att fastställa transportsektorns andel av denna 20 procent 
är av sekundär betydelse.

Ändringsförslag 148
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
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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. 

ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som vägledande mål att andelen förnybar 
energi ska motsvara 20% av den totala 
energiförbrukningen och 10% av 
förbrukningen inom transportsektorn 
senast 2020.

Or. en

Motivering

Andelen förnybar energi måste i brådskande ordning utökas, men man bör inte fastställa 
bindande mål som inte kan uppnås på ett hållbart sätt inom den givna tidsramen.

Ändringsförslag 149
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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. 

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter och de allvarliga 
diskussioner som nyligen förts om denna 
fråga är det lämpligt att fastställa som 
bindande mål att andelen förnybar energi 
ska motsvara 20% av den totala 
energiförbrukningen och 7% av 
förbrukningen inom transportsektorn 
senast 2020.

Or. en

Motivering

Biobränslemålet om 10 procent kan komma att ha negativa följder för 
livsmedelsförsörjningen och andra viktiga områden. Därför är 7 procent ett mer realistiskt 
mål som är mer i linje med hållbarhetskriterierna.
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Ändringsförslag 150
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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. 

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande mål att andelen förnybar 
energi ska motsvara 20% av den totala 
energiförbrukningen och 8% av 
förbrukningen inom transportsektorn 
senast 2020. Dessa mål och den 
övergripande politiska ramen, inte minst 
beräkningsmetoderna för minskade 
utsläpp av växthusgaser, bör ses över 
regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 151
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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. 

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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 i kombination med en 
obligatorisk förbättring av 
energieffektiviteten på 20% inom 
transportsektorn senast 2020.

Or. en



PE407.890v01-00 28/103 AM\728452SV.doc

SV

Motivering

Eftersom målet för förnybar energi är ett procentmål är det synnerligen viktigt att behandla 
det tillsammans med åtgärder för att minska den totala efterfrågan på energi.

Ändringsförslag 152
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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. 

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
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. Europeiska miljöbyrån, FAO 
och andra vetenskapliga och 
internationella organisationer har 
emellertid uttryckt berättigad oro över den 
negativa inverkan målet om 10% kommer 
att ha på miljön och livsmedelspriserna. 
För att bemöta den oro bör åtminstone 
30% av målet för förnybar energi inom 
transportsektorn uppnås genom 
utnyttjandet av el, vätgas eller energi från 
biomassa eller alger som innehåller både 
cellulosa och lignin.

Or. en

Motivering

Målet om 10 procent för förnybar energi inom transportsektorn kan uppnås genom 
utnyttjande av sådana energikällor som biomassa, el eller vätgas. På en perfekt marknad får 
marknadsaktörerna välja mellan olika tekniker. Marknaderna har emellertid en tendens att 
välja de alternativ som ger den snabbaste avkastningen på investeringen. Det är nödvändigt 
med delmål för att främja sådana lovande alternativ som el och vätgas. Det finns också en 
utbredd oro i anslutning till målet. I en rapport nyligen gav Europeiska miljöbyrån rådet att 
hålla konsumtionen av s.k. första generationens biobränslen under 10 procent.
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Ändringsförslag 153
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 154
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna har skilda 
utgångslägen och olika potential för 
förnybar energi. Energimixen varierar 
också från land till land. Det övergripande 
målet på 20% måste därför på ett rättvist 

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

sätt översättas till individuella mål för varje 
medlemsstat. Man bör då ta hänsyn till 
deras olika utgångslägen och potential, 
inbegripet nuvarande andel förnybar energi 
och befintlig energimix. Detta bör ske på 
två sätt. För det första bör den föreskrivna 
totala ökningen av andelen förnybar energi 
fördelas mellan medlemsstaterna genom att 
alla ökar sin nuvarande andel med en viss 
faktor, och att denna faktor sedan viktas i 
förhållande till ländernas 
bruttonationalprodukt och modifieras för 
att återspegla deras skilda utgångspunkter. 
För det andra bör man i samband med 
redovisningen ta fasta på den primära 
energiförbrukningen. De ansträngningar 
som hittills gjorts måste beaktas på 
lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

Det är endast om man ser till den primära energiförbrukningen som man kan uppskatta 
omställningsgraden. Dessutom har vissa medlemsstater redan gjort stora insatser som måste 
beaktas.

Ändringsförslag 155
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna har skilda 
utgångslägen och olika potential för 
förnybar energi. Energimixen varierar 
också från land till land. Det övergripande 
målet på 20% måste därför på ett rättvist 
sätt översättas till individuella mål för varje 
medlemsstat. Man bör då ta hänsyn till 
deras olika utgångslägen och potential, 
inbegripet nuvarande andel förnybar energi 
och befintlig energimix. Detta bör ske på 

(Berör inte den svenska versionen.)
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två sätt. För det första bör den föreskrivna 
totala ökningen av andelen förnybar energi 
fördelas mellan medlemsstaterna genom att 
alla ökar sin nuvarande andel med en viss 
faktor, och att denna faktor sedan viktas i 
förhållande till ländernas 
bruttonationalprodukt och modifieras för 
att återspegla deras skilda utgångspunkter. 
För det andra bör man i samband med 
redovisningen ta fasta på den slutliga 
energiförbrukningen.

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 156
Nikolaos Vakalis

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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför 
övervaka tillgången på biobränslen på 
EU-marknaden och, när så är lämpligt, 

utgår
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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. 

Or. en

Motivering

Vid sidan av den allvarliga oron när det gäller de negativa följderna för den ohållbara 
utvecklingen av biobränslen, är det viktigt att varje medlemsstat uppnår sitt nationella mål 
och att hela EU uppnår det mål enligt vilket andelen förnybar energi ska utgöra 20 procent 
av den totala energiförbrukningen. Att fastställa transportsektorns andel av denna 20 procent 
är av sekundär betydelse.

Ändringsförslag 157
Umberto Guidoni

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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen på EU-
marknaden och, när så är lämpligt, föreslå 
åtgärder för att skapa balans mellan 

(10) Målet på 5% 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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen på EU-
marknaden och, när så är lämpligt, föreslå 
åtgärder för att skapa balans mellan 
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inhemsk produktion och import, med 
beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor, trygg 
energiförsörjning samt övriga aspekter.

inhemsk produktion och import, med 
beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor, trygg 
energiförsörjning samt övriga aspekter.

Or. it

Ändringsförslag 158
Hannes Swoboda

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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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. 

(10) Målet på 7% 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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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. 

Or. en
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Motivering

Biobränslemålet om 10 procent kan komma att ha negativa följder för 
livsmedelsförsörjningen och andra viktiga områden. Därför är 7 procent ett mer realistiskt 
mål som är mer i linje med hållbarhetskriterierna.

Ändringsförslag 159
Robert Goebbels

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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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. 

(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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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, 
sociala frågor, trygg energiförsörjning 
samt övriga aspekter. 

Or. fr

Motivering

De miljörelaterade åtgärdernas sociala följder är en parameter som alltid ska beaktas. 
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Ändringsförslag 160
Fiona Hall

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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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. 

(10) Målet på 10% förnybar energi inom 
transportsektorn, i kombination med en 
obligatorisk förbättring av 
energieffektiviteten på 20% 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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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.

Or. en

Motivering

Eftersom målet för förnybar energi är ett procentmål är det synnerligen viktigt att behandla 
det tillsammans med åtgärder för att minska den totala efterfrågan på energi.
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Ändringsförslag 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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. 

(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 
målet för förnybar energi inom 
transportsektorn enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför övervaka 
tillgången på biobränslen 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.

Or. en

Motivering

I direktivet fastställs ett mål om 10 procent förnybar energi inom transportsektorn senast 
2020. För att konsekvens ska råda måste detta skäl ändras i enlighet med detta. Vid 
övervakning av biobränslemarknaden bör kommissionen också beakta de minskade utsläppen 
av växthusgaser.
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Ändringsförslag 162
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör sträva efter att 
diversifiera den förnybara energimixen 
inom varje del av transportsektorn. 
Kommissionen bör lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet före den 
1 juni 2015 med en beskrivning av 
möjligheterna att utöka användningen av 
förnybar energi inom varje del av 
transportsektorn.

Or. en

Motivering

Det finns potential att använda förnybar energi inom alla delar av transportsektorn, inte bara 
för vägtransporter, och denna potential bör utvecklas.

Ändringsförslag 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att säkerställa att de bindande 
övergripande målen uppfylls bör 
medlemsstaterna sträva efter bindande 
minimidelmål och följa en plan i flera steg 
för att uppnå sina slutliga bindande mål. 
De bör upprätta en handlingsplan för 
förnybar energi med information om 
gemensamma mål, referensstatistik, 
bindande nationella slutliga mål och 
delmål samt mål för olika sektorer. 
Dessutom bör de fastställa åtgärder för att 
uppnå dessa mål, med beaktande av att 
biomassa kan användas på olika sätt och att 
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det därför är viktigt att börja utnyttja nya 
biomassaresurser. Utvärderingar av 
förväntade bidrag från varje enskild 
teknik för förnybar energi samt en 
strategisk miljöutvärdering bör också 
ingå.

Or. en

Ändringsförslag 164
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna 
respektera bindande delmål för att uppnå 
sina mål för 2020 och upprätta nationella 
handlingsplaner för förnybar energi
inbegripet 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.

Or. en

Motivering

För att garantera att EU uppnår sitt mål om att den förnybara energin ska stå för 20 procent 
av all energi senast 2020, måste man utöver de övergripande enskilda målen för varje 
medlemsstat också anta etappmål. Dessa mål bör vara bindande för medlemsstaterna. 
Europeiska kommissionen bör övervaka att målen respekteras och vidta åtgärder om så inte 
är fallet, inbegripet genom direkta påföljder.
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Ändringsförslag 165
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna 
framskrida enligt en bindande plan i flera 
steg. De bör också upprätta nationella 
handlingsplaner med mål för olika sektorer 
och med en obligatorisk förhöjning av 
energieffektiviteten på 20% inom 
transportsektorn, med beaktande av att 
biomassa kan användas på olika sätt och att 
det därför är viktigt att börja utnyttja nya 
biomassaresurser. 

Or. en

Motivering

Eftersom målet för förnybar energi är ett procentmål, är det synnerligen viktigt att behandla 
det tillsammans med åtgärder för att minska den totala efterfrågan på energi. Bindande 
delmål är nödvändiga för att garantera tidiga framsteg i utvecklingen av förnybar energi.

Ändringsförslag 166
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna sträva 
efter att följa en vägledande plan i flera 
steg. De bör också upprätta nationella 
handlingsplaner med mål för olika 
sektorer, med beaktande av att biomassa 
kan användas på olika sätt och att det 
därför är viktigt att börja utnyttja nya och 
hållbara biomassaresurser. 
Medlemsstaterna bör beakta befintlig 
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energieffektiv och konventionell 
energiutrustning inom värme- och 
kylsektorn och ta hänsyn till 
kombinationen av att gradvis införa 
förnybara energikällor, såsom termisk 
solenergi och biovätskor. 

Or. de

Motivering

Det räcker inte med en mobilisering av nya biomassaresurser som enda grundläggande 
kriterium, eftersom även dessa måste vara hållbara för att garantera tillräcklig säkerhet i 
fråga om innovation och planering. Dessutom bör man i EU:s politik ta hänsyn till 
potentialen hos redan befintliga värme- och kylsystem med hög produktivitet så att förnybar 
energi för värme och kyla kan införas gradvis och kostnadseffektivt. 

Ändringsförslag 167
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna sträva 
efter att följa en vägledande plan i flera 
steg. De bör också upprätta nationella 
handlingsplaner med mål för olika 
sektorer, med beaktande av att förnybara 
energikällor kan användas på olika sätt 
och att det därför är viktigt att börja 
utnyttja nya förnybara resurser.
Det är synnerligen viktigt att se till att 
medlemsstaterna går in för 
kostnadseffektiva strategier och åtgärder 
för att minimera kostnaderna för 
konsumenterna och samhället.

Or. en
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Motivering

Detta direktiv handlar inte bara om biomassa utan också om andra förnybara energikällor 
såsom vind-, sol-, och vattenkraft. Konsumenterna ska inte behöva betala mera för grön 
energi än för energi från konventionella källor.

Ändringsförslag 168
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att säkerställa att de övergripande 
målen uppfylls bör medlemsstaterna sträva 
efter att följa en vägledande plan i flera 
steg. De bör också upprätta nationella 
handlingsplaner med mål för olika 
sektorer. Eftersom miljöfrågan och 
klimatfrågan är nära sammanlänkade bör 
medlemsstaterna ges incitament att satsa 
på miljövänlig energiproduktion som inte 
bidrar till ökade växthusgasutsläpp. För 
att kunna närma sig en lösning på 
klimatproblematiken är det viktigt att 
understryka att klimatneutrala 
energikällor inte bör missgynnas i 
skattehänseende i förhållande till andra 
produktionskällor.

Or. sv

Ändringsförslag 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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. Medlemsstaterna bör 
överväga användningen av teknik för 
existerande energieffektiv konventionell 
energi inom uppvärmnings- och 
kylsektorn, och i kombination med denna 
gradvis införa förnybar energi i form av 
solvärme och biovätskor.

Or. en

Motivering

EU bör i sin energipolitik beakta potentialen hos existerande uppvärmningssystem med 
mycket hög effektivitet i syfte att göra det möjligt att gradvis och på ett kostnadseffektivt sätt 
införa förnybar energi för uppvärmning.

Ändringsförslag 170
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europaparlamentet betonar att det 
incitament som används för att öka 
utnyttjandet av förnybar energi bör vara 
koldioxidrelaterad beskattning och inte 
statliga subventioner. För att förnybara 
energikällor ska kunna utvecklas på det 
mest konkurrenskraftiga sättet måste 
utgångspunkten vara att de konkurrerar 
på lika villkor. Det är på Europeiska 
kommissionens ansvar att se till att 
reglerna om statligt stöd respekteras. 

Or. en
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Ändringsförslag 171
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det är viktigt att se till att 
medlemsstaterna inför strategier och 
vidtar åtgärder som är effektiva på det 
ekonomiska planet för att på så sätt 
minska kostnaderna för konsumenterna 
och samhället. 

Or. fr

Motivering

Den politik som förs i fråga om förnybar energi måste vara effektiv på det ekonomiska planet.

Ändringsförslag 172
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är tänkbart att användningen av 
förnybar energi ökar snabbare under 
periodens senare del tack vare den tekniska 
utvecklingen och olika stordriftsfördelar. 
Detta bör man ta hänsyn till när man 
fastställer den vägledande flerstegsplanen. 
På så sätt kan man ta särskild hänsyn till 
sektorer som drabbas oproportionerligt hårt 
av uteblivna tekniska framsteg och 
stordriftsfördelar, och som därför förblir 
underutvecklade, men som i framtiden kan 
ge ett betydande bidrag till uppfyllandet av 
målen för 2020.

(12) Det är tänkbart att användningen av 
förnybar energi ökar snabbare under 
periodens senare del tack vare den tekniska 
utvecklingen och olika stordriftsfördelar. 
Detta bör man ta hänsyn till när man 
fastställer de bindande delmålen. På så sätt 
kan man ta särskild hänsyn till sektorer 
som drabbas oproportionerligt hårt av 
uteblivna tekniska framsteg och 
stordriftsfördelar, och som därför förblir 
underutvecklade, men som i framtiden kan 
ge ett betydande bidrag till uppfyllandet av 
målen för 2020.

Or. en
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Motivering

För att garantera att EU uppnår sitt mål om att den förnybara energin ska stå för 20 procent 
av all energi senast 2020, måste man utöver de övergripande enskilda målen för varje 
medlemsstat också anta delmål. Dessa mål bör vara bindande för medlemsstaterna. 
Europeiska kommissionen bör övervaka att målen respekteras och vidta åtgärder om så inte 
är fallet, inbegripet genom direkta påföljder.

Ändringsförslag 173
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är tänkbart att användningen av 
förnybar energi ökar snabbare under 
periodens senare del tack vare den tekniska 
utvecklingen och olika stordriftsfördelar. 
Detta bör man ta hänsyn till när man 
fastställer den vägledande flerstegsplanen. 
På så sätt kan man ta särskild hänsyn till 
sektorer som drabbas oproportionerligt hårt 
av uteblivna tekniska framsteg och 
stordriftsfördelar, och som därför förblir 
underutvecklade, men som i framtiden kan 
ge ett betydande bidrag till uppfyllandet av 
målen för 2020.

(12) Det är tänkbart att användningen av 
förnybar energi ökar snabbare under 
periodens senare del tack vare den tekniska 
utvecklingen och olika stordriftsfördelar. 
Detta bör man ta hänsyn till när man 
fastställer dessa bindande flerstegsplaner. 
På så sätt kan man ta särskild hänsyn till 
sektorer som drabbas oproportionerligt hårt 
av uteblivna tekniska framsteg och 
stordriftsfördelar, och som därför förblir 
underutvecklade, men som i framtiden kan 
ge ett betydande bidrag till uppfyllandet av 
målen för 2020.

Or. en

Motivering

Bindande delmål är nödvändiga för att garantera tidiga framsteg i utvecklingen av förnybar 
energi. 
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Ändringsförslag 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är tänkbart att användningen av 
förnybar energi ökar snabbare under 
periodens senare del tack vare den tekniska 
utvecklingen och olika stordriftsfördelar. 
Detta bör man ta hänsyn till när man 
fastställer den vägledande flerstegsplanen. 
På så sätt kan man ta särskild hänsyn till 
sektorer som drabbas oproportionerligt hårt 
av uteblivna tekniska framsteg och 
stordriftsfördelar, och som därför förblir 
underutvecklade, men som i framtiden kan 
ge ett betydande bidrag till uppfyllandet av 
målen för 2020.

(12) Det är tänkbart att användningen av 
förnybar energi ökar snabbare under 
periodens senare del tack vare den tekniska 
utvecklingen och olika stordriftsfördelar. 
Detta bör man ta hänsyn till när man 
fastställer de bindande minimidelmålen. 
På så sätt kan man ta särskild hänsyn till 
sektorer som drabbas oproportionerligt hårt 
av uteblivna tekniska framsteg och 
stordriftsfördelar, och som därför förblir 
underutvecklade, men som i framtiden kan 
ge ett betydande bidrag till uppfyllandet av 
målen för 2020.

Or. en

Motivering

För att garantera att medlemsstaterna verkligen är progressiva och inte väntar med 
beslutsfattandet till 2020 måste flerstegsplanen vara bindande, och den ska betraktas som ett 
minimimål.

Ändringsförslag 175
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att garantera att 
medlemsstaterna respekterar målen i detta 
direktiv, i synnerhet de bindande 
delmålen och övergripande målen och 
EU:s övergripande mål på 20% senast 
2020, samt också för att uppmuntra 
medlemsstaterna att gå längre än dessa 
mål bör det genom detta direktiv införas 
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en mekanism för direkta påföljder. 
Påföljderna bör vidtas av kommissionen 
gentemot medlemsstater som inte 
uppfyller målen. Inkomsterna från dessa 
påföljder bör användas för att finansiera 
en särskild fond (avsatta inkomster), i 
enlighet med rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget1. 
__________
1EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen har sedan länge reglerat den gemensamma marknaden och i detta 
sammanhang tillämpat produktionskvoter och avgifter som har varit en stor belastning för 
medlemsstaterna. Eftersom kvoterna håller på att bli miljöpolitiska verktyg bör man nu anta 
finansiella påföljder för att uppmuntra medlemsstaterna att investera i förnybar energi, och 
inkomsterna från påföljderna kan användas för att främja utvecklingen av förnybar energi i 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag 176
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att ytterligare öka 
användningen av förnybar energi är det 
nödvändigt att skapa en energimarknad 
som verkligen fungerar, och de externa 
kostnaderna för energiproduktion och 
energikonsumtion måste på ett riktigt sätt 
tillskrivas de olika energikällorna. Om 
alla sociala och miljörelaterade kostnader 
samt alla sjuk- och hälsovårdskostnader 
noga tas i betraktande, är största delen av 
de förnybara energikällor som idag finns 
tillgängliga redan helt konkurrenskraftiga 
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i fråga om kostnadseffektivitet, och de är 
ofta billigare än konventionella 
energikällor. Stödsystem för förnybar
energi är därför politiska instrument som 
används för att kompensera dels bristen 
på internalisering av externa kostnader, 
dels konkurrensnackdelar på snedvridna 
energimarknader.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att hänvisa till externa kostnader för konventionell energi jämfört med förnybar 
energi.

Ändringsförslag 177
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Gemenskapen och medlemsstaterna 
bör anslå betydande ekonomiska resurser 
för forskning i och utveckling av teknik 
för förnybar energi, inbegripet från 
intäkterna från EU:s system för handel 
med utsläppsrätter. Europeiska tekniska 
institutet bör ge hög prioritet åt forskning 
i och utveckling av teknik för förnybar 
energi. 

Or. en
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Ändringsförslag 178
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) När det gäller inrättandet av en 
mekanism för påföljder bör Europeiska 
kommissionen ges fullmakt att anta de 
nödvändiga genomförandeåtgärderna. 
Dessa åtgärder bör antas senast före 
utgången av 2010. I dessa åtgärder 
preciseras metoderna för beräkning och 
uppbörd av böter och fastställs detaljerade 
bestämmelser om hur bötesintäkterna ska 
handläggas administrativt, om inrättandet 
av en särskild fond till vilken intäkterna 
ska hänföras och om förvaltningen och 
användningen av fonden för att stödja 
projekt för förnybar energi i 
medlemsstater som överskridit sina mål, 
samt därtill allmänt för att främja och 
stärka forskning, produktion och 
användning av förnybar energi och ökad 
energieffektivitet i Europeiska unionen. 
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av direktivet genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1 .
Kommissionen bör också ges fullmakt att 
ändra kraven avseende övervakning och 
rapportering mot bakgrund av den 
erfarenhet som vunnits vid tillämpningen 
av direktivet.
__________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23–26.

Or. en
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Motivering

Europeiska kommissionen bör anta de nödvändiga genomförandeåtgärderna (inom ramen för 
det föreskrivande förfarandet med kontroll), i syfte att fastställa hur intäkterna från 
mekanismen för direkta påföljder ska handläggas och förvaltas så att investeringar i förnybar 
energi främjas genom att medlemsstaterna ges lämpliga incitament.

Ändringsförslag 179
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Allmänhetens stöd för el från 
förnybara energikällor grundar sig på 
antagandet att denna form av el på lång 
sikt kan konkurrera med konventionellt 
producerad el. Detta stöd är nödvändigt 
för att uppnå gemenskapens mål i fråga 
om utbyggnad, i synnerhet så länge som 
elpriserna på den inre marknaden inte 
återspeglar alla sociala och miljömässiga 
kostnader och fördelar med de 
energikällor som används. Gemenskapens 
riktlinjer och strategier för statligt stöd för 
miljöskydd bör till fullo beakta behovet att 
internalisera alla externa elkostnader tills 
man uppnått rättvis konkurrens.

Or. en

Motivering

I anslutning till elmarknaden måste kommissionen ha intresse av att se över gemenskapens 
riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd i syfte att uppnå rättvis konkurrens mellan alla 
energikällor. Elektricitet från fossila källor och kärnkraft säljs fortfarande till priser som inte 
återspeglar de verkliga kostnaderna.
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Ändringsförslag 180
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Påföljden bör beräknas med 
utgångspunkt i det antal MWh förnybar 
energi som medlemsstaten inte producerat 
i förhållande till dess bindande delmål, 
och den bör fastställas på lämplig nivå för 
att ge medlemsstaterna ett starkt 
incitament att investera i förnybar energi 
för att uppnå och rentav överskrida sina 
nationella mål.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av påföljderna bör man se till att medlemsstaterna ges ett verkligt och starkt 
incitament att investera i förnybar energi för att uppnå och rentav överskrida sina nationella 
mål – i stället för att se påföljderna som ett billigt sätt att komma undan sina förpliktelser. 
Enligt aktuella ekonomiska överväganden, och med tanke på ovan nämnda mål, vore 90 euro 
per MWh förnybar energi som inte producerats en lämplig grund för beräkning av 
påföljderna.

Ändringsförslag 181
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Vid främjandet av utvecklingen av 
en marknad för förnybara energikällor är 
det nödvändigt att ta i betraktande dess 
positiva inverkan på regionala och lokala 
utvecklingsmöjligheter, 
exportmöjligheterna, den sociala 
sammanhållningen och sysselsättningen, 
inte minst när det gäller små och 
medelstora företag och oberoende 
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energiproducenter.

Or. en

Ändringsförslag 182
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Delmålen bör stakas ut med 2005 
som utgångspunkt, eftersom det är det 
senaste året för vilket man har 
tillförlitliga data om de olika ländernas 
andel förnybar energi.

utgår

Or. de

Motivering

Målet med 20 % gäller. Hur och när medlemsstaterna når detta mål är upp till dem. Om man 
utgår från 2005 skulle ingen hänsyn tas till alla de ansträngningar som gjordes mellan 1990 
och 2005.

Ändringsförslag 183
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Delmålen bör stakas ut med 2005 som 
utgångspunkt, eftersom det är det senaste 
året för vilket man har tillförlitliga data om 
de olika ländernas andel förnybar energi.

(13) Delmålen bör stakas ut med 2005 som 
utgångspunkt, eftersom det är det senaste 
året för vilket man har tillförlitliga data om 
de olika ländernas andel förnybar energi 
och eftersom det är utgångspunkten för 
energieffektivitetsmålet (20 procent 
senast 2020).

Or. en
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Motivering

Eftersom målet för förnybar energi är ett procentmål, är det synnerligen viktigt att behandla 
det tillsammans med åtgärder för att minska den totala efterfrågan på energi. 

Ändringsförslag 184
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det är nödvändigt att fastställa 
entydiga definitioner på förnybara 
energikällor. Endast de källor som 
uttryckligen upptas i kategorin förnybar 
energi i Eurostat och IPCC bör omfattas 
av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Endast verkliga förnybara källor ska omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 185
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det är möjligt att medlemsstaterna 
vill uppmuntra lokala och regionala 
myndigheter att fastställa mål som 
sträcker sig längre än de nationella målen 
och involvera lokala och regionala 
myndigheter i utarbetandet av nationella 
handlingsplaner och i åtgärder som syftar 
till att öka medvetenheten om den 
förnybara energins fördelar. 
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Or. en

Motivering

Genomförandet av direktivet om förnybar energi kommer att omfatta många åtgärder på 
lokal och regional nivå, och därför bör lokala och regionala myndigheter i största möjliga 
utsträckning integreras i planeringen och genomförandet av nationella planer.

Ändringsförslag 186
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Torv bör inte betraktas som 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

Torv betraktas som en skild kategori av FN:s internationella klimatpanel (IPCC). Enligt 
IPCC är torv inte förnybar energi och utsläpp av växthusgaser i anslutning till torv måste av 
berörda parter rapporteras som en del av utsläppen från fossila bränslen.

Ändringsförslag 187
Fiona Hall

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 överskådliga och 
entydiga regler för hur man beräknar 
andelen energi från förnybara källor.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I likhet med vattenkraft är vindkraften beroende av väderleksförhållanden. En 
normaliseringsregel måste införas också för vindkraft. 

Ändringsförslag 189
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vindkraft påverkas, i likhet med vattenkraft, av förändringar i klimatet. 



AM\728452SV.doc 55/103 PE407.890v01-00

SV

Ändringsförslag 190
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Produktionen av vindkraft är mycket fluktuerande på grund av förändringar i klimatet och 
bör därför vara föremål för normaliseringsregeln. 

Ändringsförslag 191
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv 
har uppfyllts bör man därför bara ta 
hänsyn till nyttiggjord värmeenergi från 
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 

(16) Det krävs någon form av 
energitillförsel (vanligen elektricitet) för 
att driva värmepumpar, vare sig dessa 
utnyttjar geotermisk värme från mark och 
grundvatten eller värme från ytvattnet eller
omgivningsluften för att överföra 
värmeenergi till en lämplig temperatur. 
Värmeenergi från uppvärmnings- eller 
kylsystem som använder geotermisk 
värme från mark eller vatten bör beaktas 
efter det att man dragit av den slutliga 
tillförsel av icke-förnybar energi som 
krävs för driften av dem.
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gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

Or. en

Motivering

En sammanhängande nomenklatur inom området för jordvärmeenergi, tillhandhållen av det 
europeiska energirådet för geotermik, bör användas för att undvika sammanblandning.

Värmepumpar som utnyttjar geotermisk värme från mark eller grundvatten behöver någon 
form av energitillförsel (vanligen i form av elektricitet) för att fungera. Detsamma gäller 
också alla andra energisystem. För att erhålla den totala mängden producerad och nyttig 
värme måste den slutliga energitillförseln subtraheras från den ytnära geotermiska 
uppvärmningen och kylningen.

Ändringsförslag 192
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför bara ta hänsyn 
till nyttiggjord värmeenergi från 
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

(16) Värmepumpar som utnyttjar 
aerotermisk, geotermisk eller 
hydrotermisk energi som värmekälla bör 
beaktas när man bedömer om målen i detta 
direktiv har uppfyllts.
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Or. en

Motivering

Värmepumpar kan värma eller kyla genom att utnyttja den förnybara termiska energi som 
finns i luft, vatten eller jord. Värmepumpar behöver hjälpenergi för att fungera. Elektricitet är 
inte den enda energikällan som kan driva värmepumpar. De kan också drivas med hjälp av 
andra energikällor såsom gas. All teknik bör behandlas jämlikt. För att detta ska vara möjligt 
bör krav som beskriver teknik undvikas. Dessutom ska beräkningen av andelen förnybar 
energi grunda sig på artikel 5.

Ändringsförslag 193
Jan Březina

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför bara ta hänsyn 
till nyttiggjord värmeenergi från 
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

(16) Värmepumpar som utnyttjar 
aerotermisk, geotermisk eller 
hydrotermisk energi som värmekälla bör 
beaktas när man bedömer om målen i detta 
direktiv har uppfyllts.

Or. en
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Motivering

Värmepumpar kan värma eller kyla genom att utnyttja den förnybara termiska energi som 
finns i luft, vatten eller jord. Värmepumpar behöver hjälpenergi för att fungera. Elektricitet är 
inte den enda energikällan som kan driva värmepumpar. De kan också drivas med hjälp av 
andra energikällor såsom gas. All teknik bör behandlas jämlikt. För att detta ska vara möjligt 
bör krav som beskriver teknik undvikas. Dessutom ska beräkningen av andelen förnybar 
energi grunda sig på artikel 5.

Ändringsförslag 194
Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv 
har uppfyllts bör man därför bara ta 
hänsyn till nyttiggjord värmeenergi från 
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

(16) Det krävs någon form av 
energitillförsel (vanligen elektricitet) för 
att driva värmepumpar, vare sig dessa 
utnyttjar geotermisk värme från mark och 
grundvatten eller värme från ytvattnet eller
omgivningsluften för att överföra 
värmeenergi till en lämplig temperatur.
Värmeenergi från uppvärmnings- eller 
kylsystem som använder geotermisk 
värme från mark eller vatten bör beaktas 
efter det att man dragit av den slutliga 
tillförsel av icke-förnybar energi som 
krävs för driften av dem.

Or. en

Motivering

Det europeiska energirådet för geotermik (EGEC) och den europeiska kommittén för 
värmepumpar som utnyttjar jordvärme har enats om följande nomenklatur, som stämmer 
överens med deras definition på jordvärmeenergi:
– Ytnära jordvärmeenergi: värme ur jorden, inbegripet grundvattnet. 
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– Värme från omgivningen: värme från luft eller ytvatten.
– Värmepump: ett instrument för utnyttjandet av förnybar energi med låg temperatur, vilket 
kan använda ytnära jordvärme eller värme från omgivningen. 
System för ytnära jordvärme utnyttjar den energi som finns lagrad (i vatten, jord och berg) i 
de översta 400 metrarna av det underliggande jordlagret.

Ändringsförslag 195
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför bara ta hänsyn till 
nyttiggjord värmeenergi från 
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför inte ta hänsyn till 
luftvärmepumpar. 

Or. en

Motivering

Eftersom värmepumpar använder betydande mängder elektricitet som eventuellt framställts 
ur lågeffektiva och icke-förnybara källor, kan de inte betraktas som förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 196
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv 
har uppfyllts bör man därför bara ta 
hänsyn till nyttiggjord värmeenergi från 
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. För att inte främja 
förbrukningen av stora mängder 
konventionell energi måste därför alla 
typer av värmepumpar uppfylla
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke, så att nyttiggjord värmeenergi 
från värmepumparna överensstämmer 
med de fastställda målen i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Bortsett från värmekällor (luft, vatten eller jord) måste de mest effektiva typerna av 
värmepumpar främjas i överensstämmelse med kommissionens nya miljömärkningsdirektiv 
(beslut 2007/742/EG).

Ändringsförslag 197
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva (16) Värmepumpar som utnyttjar 
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värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför bara ta hänsyn till 
nyttiggjord värmeenergi från
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften kan 
kräva stora mängder konventionell energi 
för att överföra värme till en lämplig 
temperatur. När man bedömer om målen i 
detta direktiv har uppfyllts bör man därför 
bara ta hänsyn till värmepumpar som 
uppfyller minimikraven för värmefaktorn 
(COP) i kommissionens beslut 
2007/742/EG, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om 
ett reviderat gemenskapsprogram för 
tilldelning av miljömärke.

Or. en

Motivering

Alla värmepumpar kräver konventionell energi (elektricitet, naturgas etc.). Det är inte 
relevant att skilja mellan olika typer av värmepumpar. Denna hållning utgör grunden för det 
miljömärke som nämns i skälet, i enlighet med vilket alla typer av värmepumpar (oavsett om 
energikällan är värme eller köld) måste uppfylla minimikraven för effektivitet (dvs. 
effektiviteten vid uppvärmning och nedkylning).

Ändringsförslag 198
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta

(16) Värmepumpar som utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften kan 
kräva stora mängder konventionell energi 
för att överföra värme till en lämplig 
temperatur. När man bedömer om målen i 
detta direktiv har uppfyllts bör man därför 
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stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför bara ta hänsyn till 
nyttiggjord värmeenergi från
värmepumpar som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 
minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

bara ta hänsyn till värmepumpar som 
uppfyller minimikraven för värmefaktorn 
(COP) i kommissionens beslut 
2007/742/EG, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om 
ett reviderat gemenskapsprogram för 
tilldelning av miljömärke.

Or. en

Motivering

Alla värmepumpar kräver konventionell energi (elektricitet, naturgas etc.). Det är inte 
relevant att skilja mellan olika typer av värmepumpar. Denna hållning utgör grunden för det 
miljömärke som nämns i skälet, i enlighet med vilket alla typer av värmepumpar (oavsett om 
energikällan är värme eller köld) måste uppfylla minimikraven för effektivitet (dvs. 
effektiviteten vid uppvärmning och nedkylning).

Ändringsförslag 199
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför bara ta hänsyn till 
nyttiggjord värmeenergi från värmepumpar 
som utnyttjar värme från 
omgivningsluften och som uppfyller 

(16) Det krävs elektricitet för att driva 
värmepumpar, vare sig dessa utnyttjar 
geotermisk värme från mark och vatten 
eller värme från omgivningsluften för att 
överföra värmeenergi till en lämplig 
temperatur. Värmepumpar som använder 
värme från omgivningsluften kräver ofta 
stora mängder konventionell energi. När 
man bedömer om målen i detta direktiv har 
uppfyllts bör man därför bara ta hänsyn till 
nyttiggjord värmeenergi från värmepumpar 
som utnyttjar geotermisk energi från mark 
och vatten. 
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minimikraven för värmefaktorn (COP) i 
kommissionens beslut 2007/742/EG, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat 
gemenskapsprogram för tilldelning av 
miljömärke.

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften är energieffektivitetsredskap som 
redan omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 
om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. För att undvika dubbelräkning 
bör energi som tillvaratagits på detta sätt inte beaktas vid tillämpningen av det här direktivet.

Ändringsförslag 200
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Det är nödvändigt att stödja 
demonstrations- och 
kommersialiseringsfasen för 
decentraliseringen av teknik för förnybar 
energi. Utvecklingen mot en 
decentraliserad energiproduktion har 
många fördelar såsom utnyttjandet av 
lokala energikällor, kortare 
transportsträckor och minskade förluster 
vid energiöverföring. Utvecklingen 
främjar också samhällsutvecklingen 
(genom att erbjuda inkomstkällor och 
skapa arbetstillfällen på det lokala planet) 
och sammanhållningen. 

Or. en
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Ändringsförslag 201
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) På lång sikt får ingen snedvridning 
av konkurrensen uppstå till följd av att 
förnybar energi främjas eller 
subventioneras.

Or. de

Motivering

Främjandet av förnybar energi får inte leda till en snedvriden konkurrens, eftersom målet är 
att förnybar energi ska kunna hävda sig på ett självständigt och konkurrenskraftigt sätt på 
marknaden.

Ändringsförslag 202
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Materialutnyttjande av biomassa, 
särskilt trä, måste alltid premieras 
framför energiutvinning. 

Or. de

Motivering

Energiutvinning av biomassa får inte förhindra materialutnyttjande, särskilt inte av trä.
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Ändringsförslag 203
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) För att utnyttja biomassans 
potential fullt ut bör medlemsstaterna och 
EU tillvarata befintliga skogsreserver i 
större utsträckning samt garantera nya 
skogsbrukssystem.

Or. de

Motivering

I medlemsstaterna och EU används bara en del av biomassans potential, särskilt när det 
gäller trä. I fråga om skogsbrukssystem måste de nödvändiga strukturerna förbättras för att 
öka andelen förnybar energi i denna sektor.

Ändringsförslag 204
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17d) Jordbruksproduktion av 
högkvalitativa livsmedel måste alltid 
premieras framför energiutvinning.

Or. de

Motivering

Energimässig användning av biomassa får inte påverka livsmedelsproduktionen negativt.
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Ändringsförslag 205
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Importerad el som producerats från 
förnybara energikällor utanför 
gemenskapen kan räknas in i 
medlemsstaternas mål. För att säkerställa 
att sådan import kan spåras och redovisas 
på ett tillförlitligt sätt är det lämpligt att 
den äger rum inom ett system med 
ursprungsgarantier. Man bör överväga att 
ingå avtal med tredjeländer om hur denna
handel med förnybar el ska organiseras.

Or. en

Motivering

Varför inte inkludera sådana anläggningar som redan är i funktion, om dessa kan uppfylla 
kraven? 

Ändringsförslag 206
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Importerad el som producerats från 
förnybara energikällor utanför 
gemenskapen kan räknas in i 

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

medlemsstaternas mål. För att främja en 
ökad användning av förnybara 
energikällor inte bara inom EU och för 
att undvika en nettoökning av utsläppen av 
växthusgaser genom att man slutar använda 
befintliga förnybara energikällor och helt 
eller delvis ersätter dem med 
konventionella energikällor, bör man 
endast ta med elektricitet som producerats i 
länder med förhållandevis ambitiösa 
expansionsmål för förnybar energi, och 
elektricitet som producerats i sådana 
anläggningar för förnybar energi som tagits 
i drift efter det att direktivet trätt i kraft. 
Därtill ska denna elektricitet fysiskt ha 
importerats och konsumerats. För att 
säkerställa att sådan import kan spåras och 
redovisas på ett tillförlitligt sätt är det 
lämpligt att den äger rum inom ett system 
med offentliga ursprungsgarantier. Man 
bör överväga att ingå avtal med 
tredjeländer om hur denna handel med 
förnybar el ska organiseras.

Or. en

Motivering

För en smidig utveckling av förnybar energi är det nödvändigt att öka dess användning i så 
många länder och regioner som möjligt. Därför bör man undvika att skapa incitament för 
fattigare länder att exportera elektricitet från förnybara källor i stället för att huvudsakligen 
använda denna elektricitet för sina inhemska behov.

Ändringsförslag 207
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna åläggs inte genom 
detta direktiv att erkänna köp av en 
ursprungsgaranti från andra 
medlemsstater eller motsvarande köp av 
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elektricitet som ett bidrag till uppfyllandet 
av nationella kvoteringsåligganden. De 
skall emellertid underlätta handeln med 
elektricitet producerad från förnybara 
energikällor och öka tydligheten 
beträffande förbrukarnas möjlighet att 
välja mellan elektricitet producerad från 
icke förnybara källor och elektricitet 
producerad från förnybara energikällor, 
och därför behövs en ursprungsgaranti 
för elektricitet från förnybara 
energikällor. System för ursprungsgaranti 
ger inte i sig rätt att komma i åtnjutande 
av nationella stödmekanismer i olika 
medlemsstater. Det är viktigt att alla 
former av elektricitet som produceras från 
förnybara energikällor omfattas av 
sådana ursprungsgarantier.

Or. en

Ändringsförslag 208
Esko Seppänen

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) På grund av 
distributionsprissystemet för elektricitet 
utgör detta direktiv en ”ny början” för 
investeringar i kärnkraftsanläggningar 
med nollutsläpp. Därför bör varje ny 
investering i kärnkraftanläggningar leda 
till en ökning av andelen energi som 
producerats ur förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Investeringar i kärnkraft ökar inte utsläppen, men investerare måste beakta skyldigheten att 
samtidigt öka produktionen av förnybar energi. 
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Ändringsförslag 209
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Det är viktigt att göra en klar 
skillnad mellan ursprungsgarantier och 
överlåtbara gröna certifikat.

Or. en

Motivering

För att garantera öppenhet i fråga om den energikälla som använts för att producera energin 
och för att inte förorsaka en snedvridning av den existerande frivilliga marknaden för 
överlåtbara gröna certifikat, bör man skilja mellan ursprungsgarantier och överlåtbara 
gröna certifikat.

Ändringsförslag 210
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18c) Medlemsstaterna är ansvariga för 
att deras individuella mål för andelen 
förnybara energi uppnås. 
Medlemsstaterna har olika nationella 
stödsystem för förnybara energikällor, 
inbegripet gröna certifikat, 
investeringsstöd, skattebefrielser eller 
skattelättnader, skatteåterbäringar och 
system för direkt prisstöd. Ett viktigt sätt 
att uppnå målet för detta direktiv är att 
garantera att dessa mekanismer fungerar 
som de ska, till dess att en 
gemenskapsram inrättas, för att bibehålla 
investerarnas förtroende.
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Or. en

Motivering

Tack vare vissa välplanerade nationella stödsystem, och detta kombinerat med en fungerande 
administration, är Europa världsledande i fråga om förnybar energi. Därför måste man se till 
att dessa stödsystem kan säkra en vidareutveckling av förnybara energikällor i Europa.

Ändringsförslag 211
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 18d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18d) Eftersom medlemsstaterna direkt 
och indirekt stöder de icke-förnybara 
energikällorna utan att till fullo 
internalisera de externa följdkostnaderna, 
snedvrids den inre marknaden för energi 
till fördel för dessa energikällor. Därför 
kan ett lämpligt stöd till förnybara 
energikällor inte betraktas som 
konkurrensbegränsande utan det bör ses 
som utjämnande. För att skapa rättvisa 
konkurrensförhållanden på den inre 
marknaden för energi måste 
medlemsstaterna kunna ge incitament för 
att öka andelen energi från förnybara 
källor på den inre marknaden för energi.

Or. en

Motivering

Förnybara energikällor bidrar till miljöskyddet och ger inte upphov till några externa 
miljökostnader. Därför kan en lämplig kompensation på grundval av de uteblivna 
följdkostnaderna inte ses som konkurrensbegränsande.
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Ändringsförslag 212
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
ta med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer.

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att deras nationella bindande mål uppnås. Den framgångsrika 
utvecklingen av förnybar energi i Europa beror främst på välplanerade nationella stödsystem 
och en fungerande administration. Inom ramen för detta direktiv kan medlemsstaterna fritt 
välja inom vilken sektor de vill göra den största insatsen. En extra flexibilitetsmekanism är 
därför inte nödvändig.

Ändringsförslag 213
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att ta 

(19) För att utöver de nationella 
ansträngningar som krävs minska 
kostnaderna för att uppfylla målen i 
direktivet är det lämpligt både att stimulera 
medlemsstaternas användning av förnybar 
energi som producerats i andra 
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med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer.

medlemsstater och att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att ta med el, 
uppvärmning och kylning som förbrukats i 
andra medlemsstater vid beräkningen av de 
egna nationella målen. Man bör därför anta 
harmoniserade bestämmelser för 
utformning och överföring av 
ursprungsgarantier inom dessa sektorer.

Or. en

Motivering

Åtgärder för att främja förnybar energi måste först vidtas på hemmaplan.

Ändringsförslag 214
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att ta 
med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer.

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att ta 
med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer. På motsvarande sätt bör 
systemet med ursprungsgarantier också 
vara tillämpligt på biobränslen och andra 
biovätskor som erbjuder större flexibilitet 
och minskade kostnader när det gäller att 
uppnå målen för biobränslen. 
Harmoniserade bestämmelser för ett 
separat omsättningsbart kreditsystem för 
biobränslen och andra biovätskor bör 
därför också antas.
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Or. en

Motivering

Systemet med ursprungsgarantier bör utvidgas till att omfatta biobränslen i ett separat 
omsättningsbart kreditsystem för att på detta sätt öka flexibiliteten när det gäller att uppnå 
målen för biobränslen och för att undvika onödiga fysiska transporter av biobränslen. Det 
föreslagna systemet kommer att vara kopplat till medlemsstaternas nuvarande stödåtgärder 
för biobränslen, såsom biobränslekraven, och det kommer att grunda sig på och möjliggöra 
harmoniseringen av omsättningsbara kreditsystem för biobränslen, vilka redan existerar i 
EU:s största medlemsstater.

Ändringsförslag 215
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att ta 
med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer.

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att ta 
med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer. Överföringen av 
ursprungsgarantier bör vara tillåten för 
både regeringar och företag. 

Or. en

Motivering

Företagen är de som kommer att göra de egentliga investeringsbesluten i anslutning till 
projekt för förnybar energi. Därför är det viktigt att förtagen själva kan inneha och överföra 
ursprungsgarantier på marknaden. Denna princip bör explicit erkännas i direktivet.
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Ändringsförslag 216
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att ta 
med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer.

(19) För att minska kostnaderna för att 
uppfylla målen i direktivet är det lämpligt 
både att stimulera medlemsstaternas 
användning av förnybar energi som 
producerats i andra medlemsstater och att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att ta 
med el, uppvärmning och kylning som 
förbrukats i andra medlemsstater vid 
beräkningen av de egna nationella målen. 
Man bör därför anta harmoniserade 
bestämmelser för utformning och 
överföring av ursprungsgarantier inom 
dessa sektorer. Överföringen av 
ursprungsgarantier bör vara tillåten för 
både regeringar och företag. 

Or. en

Ändringsförslag 217
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det obligatoriska utfärdandet, på 
begäran, av ursprungsgarantier avseende 
förnybar energi för uppvärmning eller 
kylning bör begränsas till anläggningar 
med en kapacitet på minst 5 MWth. 
Därigenom undviker man den onödigt 
stora administrativa belastning som skulle 
bli följden om även mindre anläggningar, 
inklusive sådana i hushåll, skulle 
omfattas.

utgår

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att deras nationella bindande mål uppnås. Den framgångsrika 
utvecklingen av förnybar energi i Europa beror främst på välplanerade nationella stödsystem 
och en fungerande administration. Inom ramen för detta direktiv kan medlemsstaterna fritt 
välja inom vilken sektor de vill göra den största insatsen. En extra flexibilitetsmekanism är 
därför inte nödvändig.

Ändringsförslag 218
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det obligatoriska utfärdandet, på 
begäran, av ursprungsgarantier avseende 
förnybar energi för uppvärmning eller 
kylning bör begränsas till anläggningar 
med en kapacitet på minst 5 MWth. 
Därigenom undviker man den onödigt stora 
administrativa belastning som skulle bli 
följden om även mindre anläggningar, 
inklusive sådana i hushåll, skulle omfattas.

(20) Det obligatoriska utfärdandet, på 
begäran, av ursprungsgarantier avseende 
förnybar energi för uppvärmning eller 
kylning bör begränsas till anläggningar 
med en kapacitet på minst 1 MWth. 
Därigenom undviker man den onödigt stora 
administrativa belastning som skulle bli 
följden om även mindre anläggningar, 
inklusive sådana i hushåll, skulle omfattas.

Or. de

Motivering

För att också hänsyn ska tas till mindre anläggningar, som sammantaget utgör en betydande 
potential, bör utfärdandet av ursprungsgarantier utökas till anläggningar som har en 
kapacitet på minst 1 MWth när målen om förnybar energi ska uppnås. 

Ändringsförslag 219
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör ges möjlighet 
att införa system för 

utgår
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förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från andra 
medlemsstater om detta är nödvändigt 
antingen för att trygga en jämn och säker 
energitillförsel, för att uppnå 
stödsystemets miljömål eller för att 
uppfylla målen i det här direktivet. 
Sådana system bör begränsas till vad som 
är nödvändigt och proportionellt, och de 
bör inte leda till godtycklig 
diskriminering.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att deras nationella bindande mål uppnås. Den framgångsrika 
utvecklingen av förnybar energi i Europa beror främst på välplanerade nationella stödsystem 
och en fungerande administration. Inom ramen för detta direktiv kan medlemsstaterna fritt 
välja inom vilken sektor de vill göra den största insatsen. En extra flexibilitetsmekanism är 
därför inte nödvändig.

Ändringsförslag 220
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör ges möjlighet 
att införa system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från andra 
medlemsstater om detta är nödvändigt 
antingen för att trygga en jämn och säker 
energitillförsel, för att uppnå 
stödsystemets miljömål eller för att 
uppfylla målen i det här direktivet. 
Sådana system bör begränsas till vad som 
är nödvändigt och proportionellt, och de 
bör inte leda till godtycklig 
diskriminering.

utgår

Or. en
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Motivering

Ursprungsgarantierna är inte handelsvaror och kan inte överföras.

Ändringsförslag 221
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör ges möjlighet 
att införa system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från andra 
medlemsstater om detta är nödvändigt 
antingen för att trygga en jämn och säker 
energitillförsel, för att uppnå 
stödsystemets miljömål eller för att 
uppfylla målen i det här direktivet. 
Sådana system bör begränsas till vad som 
är nödvändigt och proportionellt, och de 
bör inte leda till godtycklig 
diskriminering.

utgår

Or. nl

Motivering

Det är ologiskt att på en inre europeisk marknad för gas och el ge medlemsstaterna möjlighet 
att begränsa överföringen av ursprungsgarantier mellan medlemsstater. Dessutom ligger 
sådana begränsningar inte i linje med det tredje energipaketet vars syfte just är att främja 
gränsöverskridande energihandel.

Ändringsförslag 222
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att (21) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 
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införa system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från andra medlemsstater om detta är 
nödvändigt antingen för att trygga en jämn 
och säker energitillförsel, för att uppnå 
stödsystemets miljömål eller för att 
uppfylla målen i det här direktivet. Sådana 
system bör begränsas till vad som är 
nödvändigt och proportionellt, och de bör 
inte leda till godtycklig diskriminering.

införa system för förhandsgodkännande av 
överföring av redovisningscertifikat för 
överföring till eller från andra 
medlemsstater om detta är nödvändigt 
antingen för att trygga en jämn och säker 
energitillförsel, för att uppnå stödsystemets 
miljömål eller för att uppfylla målen i det 
här direktivet. Sådana system bör 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt, och de bör inte leda till 
godtycklig diskriminering.

Or. en

Motivering

I detta direktiv har det införts ett nytt flexibelt sätt för hur de nationella målen inom området 
förnybar energi ska uppnås för sådana medlemsstater som önskar välja detta system. Det är 
viktigt att det görs en skillnad mellan ursprungsgarantier, som används endast för att 
redovisa för ursprunget till energin, och redovisningscertifikat för överföring, som används 
uteslutande vid målredovisningen.

Ändringsförslag 223
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) När man väl testat systemet med 
harmoniserade ursprungsgarantier bör 
kommissionen bedöma om ytterligare 
ändringar krävs.

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att deras nationella bindande mål uppnås. Den framgångsrika 
utvecklingen av förnybar energi i Europa beror främst på välplanerade nationella stödsystem 
och en fungerande administration. Inom ramen för detta direktiv kan medlemsstaterna fritt 
välja inom vilken sektor de vill göra den största insatsen. En extra flexibilitetsmekanism är 
därför inte nödvändig.
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Ändringsförslag 224
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) När man väl testat systemet med 
harmoniserade ursprungsgarantier bör 
kommissionen bedöma om ytterligare 
ändringar krävs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 225
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) När man väl testat systemet med 
harmoniserade ursprungsgarantier bör 
kommissionen bedöma om ytterligare 
ändringar krävs.

utgår

Or. en

Motivering

Skälet är överflödigt.
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Ändringsförslag 226
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att undvika både negativ 
inverkan på stöd som beviljats befintliga 
anläggningar och överkompensation till 
producenter av förnybar energi bör man 
bara kunna överföra sådana 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna som utfärdats till 
anläggningar vilka tagits i drift efter det 
att direktivet trätt i kraft eller för 
produktion som kan hänföras till en 
sådan ökning av produktionskapaciteten 
för förnybar energi i en anläggning som 
ägt rum efter det datumet.

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att deras nationella bindande mål uppnås. Den framgångsrika 
utvecklingen av förnybar energi i Europa beror främst på välplanerade nationella stödsystem 
och en fungerande administration. Inom ramen för detta direktiv kan medlemsstaterna fritt 
välja inom vilken sektor de vill göra den största insatsen. En extra flexibilitetsmekanism är 
därför inte nödvändig.

Ändringsförslag 227
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att undvika både negativ 
inverkan på stöd som beviljats befintliga 
anläggningar och överkompensation till 
producenter av förnybar energi bör man 
bara kunna överföra sådana 
ursprungsgarantier mellan 

utgår



AM\728452SV.doc 81/103 PE407.890v01-00

SV

medlemsstaterna som utfärdats till 
anläggningar vilka tagits i drift efter det 
att direktivet trätt i kraft eller för 
produktion som kan hänföras till en 
sådan ökning av produktionskapaciteten 
för förnybar energi i en anläggning som 
ägt rum efter det datumet.

Or. en

Motivering

Ursprungsgarantierna är inte handelsvaror och kan inte överföras.

Ändringsförslag 228
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att undvika både negativ 
inverkan på stöd som beviljats befintliga 
anläggningar och överkompensation till 
producenter av förnybar energi bör man 
bara kunna överföra sådana 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna som utfärdats till 
anläggningar vilka tagits i drift efter det 
att direktivet trätt i kraft eller för 
produktion som kan hänföras till en 
sådan ökning av produktionskapaciteten 
för förnybar energi i en anläggning som 
ägt rum efter det datumet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 229
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att undvika både negativ inverkan 
på stöd som beviljats befintliga 
anläggningar och överkompensation till 
producenter av förnybar energi bör man 
bara kunna överföra sådana 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna som utfärdats till 
anläggningar vilka tagits i drift efter det att 
direktivet trätt i kraft eller för produktion 
som kan hänföras till en sådan ökning av 
produktionskapaciteten för förnybar energi 
i en anläggning som ägt rum efter det 
datumet.

(23) För att undvika både negativ inverkan 
på stöd som beviljats befintliga 
anläggningar och överkompensation till 
producenter av förnybar energi bör man 
bara kunna överföra sådana 
redovisningscertifikat för överföring
mellan medlemsstaterna som utfärdats till 
anläggningar vilka tagits i drift efter det att 
direktivet trätt i kraft eller för produktion 
som kan hänföras till en sådan ökning av 
produktionskapaciteten för förnybar energi 
i en anläggning som ägt rum efter det 
datumet.

Or. en

Motivering

I detta direktiv har det införts ett nytt flexibelt sätt för hur de nationella målen inom området 
förnybar energi ska uppnås för sådana medlemsstater som önskar välja detta system. Det är 
viktigt att det görs en skillnad mellan ursprungsgarantier, som används endast för att 
redovisa för ursprunget till energin, och redovisningscertifikat för överföring, som används 
uteslutande vid målredovisningen.

Ändringsförslag 230
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Bristen på tydliga regler och 
samordning mellan olika organ för 
godkännande har visat sig hindra 
utvecklingen av förnybar energi. Särskild 
hänsyn bör därför tas till den speciella 
strukturen hos sektorn för förnybar energi 

(24) Bristen på tydliga regler och 
samordning mellan olika organ för 
godkännande har visat sig hindra 
utvecklingen av förnybar energi. Särskild 
hänsyn bör därför tas till den speciella 
strukturen hos sektorn för förnybar energi 
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när nationella, regionala och lokala 
myndigheter ser över sina administrativa 
rutiner för att ge tillstånd till uppförande 
och drift av anläggningar som producerar 
el, värme eller kyla eller som transporterar 
bränsle från förnybara energikällor. 
Administrativa godkännandeförfaranden 
bör följa tydliga riktlinjer för anläggningar 
som utnyttjar förnybara energikällor. 
Bestämmelser och riktlinjer som gäller 
planering bör utformas med tanke på sådan 
kostnadseffektiv och miljövänlig utrustning 
för uppvärmning, kylning och elproduktion 
som utnyttjar förnybara energikällor.

när nationella, regionala och lokala 
myndigheter ser över sina administrativa 
rutiner för att ge tillstånd till uppförande 
och drift av anläggningar som producerar 
el, värme eller kyla eller som transporterar 
bränsle från förnybara energikällor. Ett 
enda administrativt organ med ansvar för 
alla nödvändiga tillstånd bör inrättas.
Detta organ bör inrättas på den nivå som 
ligger närmast projekten, helst på 
kommunal eller regional nivå. 
Administrativa godkännandeförfaranden 
bör följa tydliga riktlinjer för anläggningar 
som utnyttjar förnybara energikällor. 
Bestämmelser och riktlinjer som gäller 
planering bör utformas med tanke på sådan 
kostnadseffektiv och miljövänlig utrustning 
för uppvärmning, kylning och elproduktion 
som utnyttjar förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Den snabba utvecklingen av förnybar energi bromsas ofta av komplicerade förfaranden, 
alltför många beslutsnivåer och brist på koncentration. Det är önskvärt att allt detta sköts på 
ett ställe. Men detta ska inte betyda att tillstånd endast får beviljas på nationell nivå. Om de 
kommunala myndigheterna utarbetat sin egen utvecklingsplan för förnybar energi, bör de 
uppmuntras, och de kunde eventuellt tillsammans med följande administrativa nivå uppåt bli 
den ansvariga koncentrerande myndigheten.

Ändringsförslag 231
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Bristen på tydliga regler och 
samordning mellan olika organ för 
godkännande har visat sig hindra 
utvecklingen av förnybar energi. Särskild 
hänsyn bör därför tas till den speciella 
strukturen hos sektorn för förnybar energi 

(24) Bristen på tydliga regler och 
samordning mellan olika organ för 
godkännande har visat sig hindra 
utvecklingen av förnybar energi. Särskild 
hänsyn bör därför tas till den speciella 
strukturen hos sektorn för förnybar energi 
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när nationella, regionala och lokala 
myndigheter ser över sina administrativa 
rutiner för att ge tillstånd till uppförande 
och drift av anläggningar som producerar
el, värme eller kyla eller som transporterar 
bränsle från förnybara energikällor. 
Administrativa godkännandeförfaranden 
bör följa tydliga riktlinjer för anläggningar 
som utnyttjar förnybara energikällor. 
Bestämmelser och riktlinjer som gäller 
planering bör utformas med tanke på sådan 
kostnadseffektiv och miljövänlig utrustning 
för uppvärmning, kylning och elproduktion 
som utnyttjar förnybara energikällor.

när nationella, regionala och lokala 
myndigheter ser över sina administrativa 
rutiner för att ge tillstånd till uppförande 
och drift av anläggningar som producerar 
el, värme eller kyla eller som transporterar 
bränsle från förnybara energikällor. Ett 
enda administrativt organ med ansvar för 
alla nödvändiga tillstånd bör inrättas.
Administrativa godkännandeförfaranden 
bör följa tydliga riktlinjer för anläggningar 
som utnyttjar förnybara energikällor. 
Bestämmelser och riktlinjer som gäller 
planering bör utformas med tanke på sådan 
kostnadseffektiv och miljövänlig utrustning 
för uppvärmning, kylning och elproduktion 
som utnyttjar förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

I anslutning till förnybar energi finns det ofta en tung administrativ börda. Eftersom många 
företag inom sektorn är små och medelstora företag bör denna börda minskas så mycket som 
möjligt.

Ändringsförslag 232
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) På nationell och regional nivå har 
bestämmelser och skyldigheter beträffande 
minimikrav för användning av förnybar 
energi i nya och renoverade byggnader lett 
till en betydligt ökad användning av denna 
typ av energi. Sådana åtgärder bör också 
framhållas som föredömen i ett vidare 
europeiskt sammanhang, samtidigt som 
man genom ändrade byggregler och 
byggnormer främjar energieffektivare 
anordningar för förnybar energi.

(26) På nationell och regional nivå har 
bestämmelser och skyldigheter beträffande 
minimikrav för användning av förnybar 
energi i nya byggnader lett till en betydligt 
ökad användning av denna typ av energi. 
Sådana åtgärder bör också framhållas som 
föredömen i ett vidare europeiskt 
sammanhang, samtidigt som man genom 
ändrade byggregler och byggnormer 
främjar energieffektivare anordningar för 
förnybar energi.
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Or. de

Motivering

Minimikraven för bestämmelser och skyldigheter bör endast gälla nya byggnader.

Ändringsförslag 233
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) På nationell och regional nivå har 
bestämmelser och skyldigheter beträffande 
minimikrav för användning av förnybar 
energi i nya och renoverade byggnader lett 
till en betydligt ökad användning av denna 
typ av energi. Sådana åtgärder bör också 
framhållas som föredömen i ett vidare 
europeiskt sammanhang, samtidigt som 
man genom ändrade byggregler och 
byggnormer främjar energieffektivare 
anordningar för förnybar energi.

(26) På nationell och regional nivå har 
bestämmelser och skyldigheter beträffande 
minimikrav för användning av förnybar 
energi i nya byggnader lett till en betydligt 
ökad användning av denna typ av energi. 
Sådana åtgärder bör också framhållas som 
föredömen i ett vidare europeiskt 
sammanhang, samtidigt som man genom 
ändrade byggregler och byggnormer 
främjar energieffektivare anordningar för 
förnybar energi.

Or. de

Motivering

Att införa förnybar energi i renoverade byggnader innebär en orimlig och alltför tung börda 
för ägarna. Enbart renoveringen i sig ger ofta möjligheter till energibesparingar. Dessutom 
finns det i vissa medlemsstater bestämmelser om kulturminnesvård, som inte är förenliga med 
kravet på förnybar energi i samband med en renovering.
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Ändringsförslag 234
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) På nationell och regional nivå har 
bestämmelser och skyldigheter beträffande 
minimikrav för användning av förnybar 
energi i nya och renoverade byggnader lett 
till en betydligt ökad användning av denna 
typ av energi. Sådana åtgärder bör också 
framhållas som föredömen i ett vidare 
europeiskt sammanhang, samtidigt som 
man genom ändrade byggregler och 
byggnormer främjar energieffektivare 
anordningar för förnybar energi.

(26) På nationell och regional nivå har 
bestämmelser och skyldigheter beträffande 
minimikrav för förnybar energi i nya och 
renoverade byggnader lett till en betydlig 
ökning av denna typ av energi. Sådana 
åtgärder bör också framhållas som 
föredömen i ett vidare europeiskt 
sammanhang, samtidigt som man främjar 
energieffektivare byggnader.

Or. en

Motivering

Användningen av förnybar energi, inbegripet passiv sådan, ska främjas inom 
byggnadssektorn. Detta måste emellertid ingå i en omfattande strategi som syftar till att 
minska den totala energikonsumtionen inom denna sektor och i varje enskild byggnad, oavsett 
om det är fråga om en ny eller en renoverad byggnad.

Ändringsförslag 235
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Bränslepriserna har stigit och 
energifattigdomen drabbar nu alltfler 
EU-medborgare, och därför bör 
kostnaderna för konsumenterna 
behandlas i anslutning till främjandet av 
förnybar energi. Det finns ett behov av en 
integrerad strategi för att bekämpa 
bränslefattigdomen, och denna strategi 
bör omfatta sociala åtgärder och skydd av 
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sårbara konsumenter parallellt med 
förbättringar av energieffektiviteten i 
bostäder och långsiktiga miljömål för att 
minska koldioxidutsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) I sin resolution av den 
14 februari 2006 med rekommendationer 
till kommissionen om användning av 
förnybara energikällor för uppvärmning 
och nedkylning1, efterlyste 
Europaparlamentet skattemässiga 
fördelar, direkta investeringsbidrag,
regleringsåtgärder och andra mekanismer 
för att främja användningen av system för 
förnybar energi och av när- och 
fjärrvärme respektive när- och fjärrkyla 
som framställts med hjälp av förnybar 
energi.
__________
1 EUT C 280 E, 29.11.2006, s. 115.

Or. en

Motivering

I sin resolution av den 14 februari 2006 om främjandet av förnybar energi erkände 
Europaparlamentet vikten av fjärrvärme och fjärrkylning för uppnåendet av EU:s mål om att 
andelen förnybar energi ska uppgå till 20 procent.
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Ändringsförslag 237
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 
användningen av förnybar energi.

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 
användningen av förnybar energi och 
hybridsystem med både konventionell och 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

Hybridsystem med både konventionell och förnybar energi kan vara det bästa möjliga sättet, 
ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel, att införa förnybara energikällor inom 
sektorerna för uppvärmning, nedkylning och elproduktion. Konsumenterna bör få tillräckligt 
med information för att kunna fatta väl underbyggda beslut om hur de kan minska 
energiförbrukningen och därmed också utsläppen och förbrukningen av naturtillgångar.

Ändringsförslag 238
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 
användningen av förnybar energi.

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 
användningen av förnybar energi och 
hybridsystem med både konventionell och 
förnybar energi.

Or. en
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Motivering

Hybridsystem med både konventionell och förnybar energi kan vara det bästa möjliga sättet, 
ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel, att införa förnybara energikällor inom 
sektorerna för uppvärmning, nedkylning och elproduktion. Konsumenterna bör få tillräckligt 
med information för att kunna fatta väl underbyggda beslut om hur de kan minska 
energiförbrukningen och därmed också utsläppen och förbrukningen av naturtillgångar.

Ändringsförslag 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 
användningen av förnybar energi.

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 
användningen av förnybar energi och 
hybridsystem med både konventionell och 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

Hybridsystem med både konventionell och förnybar energi kan vara det bästa möjliga sättet, 
ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel, att införa förnybara energikällor inom 
sektorerna för uppvärmning, nedkylning och elproduktion. Konsumenterna bör få tillräckligt 
med information för att kunna fatta väl underbyggda beslut om hur de kan minska 
energiförbrukningen och därmed också utsläppen och förbrukningen av naturtillgångar.

Ändringsförslag 240
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 

(27) Informations- och utbildningsluckor, 
särskilt inom värme- och kylbranschen, bör 
också täppas till. Detta skulle gynna 
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användningen av förnybar energi. användningen av både förnybar energi och 
högeffektiv teknik.

Or. en

Motivering

Strategierna bör snarare fastställas via resultatorienterade förpliktelser än via medel. Därför 
krävs en optimal kombination av förnybar energi och högeffektiv teknik i stället för 
möjligheten att välja antingen den ena eller den andra lösningen. Dessutom är det möjligt att 
det inte lokalt finns några förnybara energikällor för en given byggnad. 

Ändringsförslag 241
Jorgo Chatzimarkakis

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 ska
även fortsättningsvis reglera erkännandet 
av yrkeskvalifikationer för reglerade 
yrken. I den mån tillträde till eller 
utövandet av installatörsyrket är reglerat 
finns villkoren för erkännande av 
yrkeskvalifikationer fastställda i 
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direktiv 2005/36/EG. Dessa villkor gäller 
också för installatörer som certifierats i en 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Direktiv 2005/36/EG reglerar erkännandet av yrkeskvalifikationer för reglerade yrken. Det 
ska också gälla för installatörer som frivilligt har låtit sig certifieras enligt direktivet för 
förnybar energi. Installeringen av anläggningar med förnybar energi utgör bara en del av 
arbetet för t.ex. värmeingenjörer. Certifiering för en del av yrket betyder inte att man kan 
utöva det reglerade yrket i sin helhet. Den rättsliga grunden för frågor om erkännandet av 
yrkeskvalifikationer är artikel 47 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 242
Werner Langen

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 

(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 ska
även fortsättningsvis reglera erkännandet 
av yrkeskvalifikationer för reglerade 
yrken. I den mån tillträde till eller 
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yrkeskvalifikationer för installatörer som 
inte certifierats i en medlemsstat. 

utövandet av installatörsyrket är reglerat 
finns villkoren för erkännande av 
yrkeskvalifikationer fastställda i 
direktiv 2005/36/EG. Dessa villkor gäller 
också för installatörer som certifierats i en 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Direktiv 2005/36/EG reglerar erkännandet av yrkeskvalifikationer för reglerade yrken. Det 
ska också gälla för installatörer som frivilligt har låtit sig certifieras enligt direktivet för 
förnybar energi. Installeringen av anläggningar med förnybar energi utgör bara en del av 
arbetet för t.ex. värmeingenjörer. Certifiering för en del av yrket betyder inte att man kan 
utöva det reglerade yrket i sin helhet. Den rättsliga grunden för frågor om erkännandet av 
yrkeskvalifikationer är artikel 47 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

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

(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 ska
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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. 

även fortsättningsvis reglera erkännandet 
av yrkeskvalifikationer för reglerade 
yrken. I den mån tillträde till eller 
utövandet av installatörsyrket är reglerat 
finns villkoren för erkännande av 
yrkeskvalifikationer fastställda i 
direktiv 2005/36/EG. Dessa villkor gäller 
också för installatörer som certifierats i en 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Direktiv 2005/36/EG reglerar erkännandet av yrkeskvalifikationer för reglerade yrken. Det 
ska också gälla för installatörer som frivilligt har låtit sig certifieras enligt direktivet för 
förnybar energi. Installeringen av anläggningar med förnybar energi utgör bara en del av 
arbetet för t.ex. värmeingenjörer. Certifiering för en del av yrket betyder inte att man kan 
utöva det reglerade yrket i sin helhet. Den rättsliga grunden för frågor om erkännandet av 
yrkeskvalifikationer är artikel 47 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 244
Anja Weisgerber

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. 

(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. 
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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. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer ska
även fortsättningsvis reglera erkännandet 
av yrkeskvalifikationer för reglerade 
yrken. I den mån tillträde till eller 
utövandet av installatörsyrket är reglerat 
finns villkoren för erkännande av 
yrkeskvalifikationer fastställda i 
direktiv 2005/36/EG. Dessa villkor gäller 
också för installatörer som certifierats i en 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Direktiv 2005/36/EG reglerar erkännandet av yrkeskvalifikationer för reglerade yrken. Det 
ska också gälla för installatörer som frivilligt har låtit sig certifieras enligt direktivet för 
förnybar energi. Installeringen av anläggningar med förnybar energi utgör bara en del av 
arbetet för t.ex. värmeingenjörer. Certifiering för en del av yrket betyder inte att man kan 
utöva det reglerade yrket i sin helhet. Den rättsliga grunden för frågor om erkännandet av 
yrkeskvalifikationer är artikel 47 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 245
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Kombikraftverk är en optimal 
kombination av fördelarna med förnybar 
energi och fördelarna med ett 
konventionellt stort kraftverks 
tillförlitlighet och produktionsförmåga. 
EU-kommissionen bör skapa incitament 
för en utbyggnad av och mer forskning 
om sådana kombikraftverk. Den ökade 
energiproduktionen från förnybar energi i 
Europa kan på så sätt användas 
effektivare, eftersom kombikraftverk har 
möjlighet att knyta samman och styra 
energi som produceras i vindkrafts-, 
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solkrafts-, biomassa- och 
vattenkraftsanläggningar i hela Europa. 

Or. de

Motivering

Kombikraftverk har möjlighet att kombinera fördelarna och tackla nackdelarna med förnybar 
energi och därmed knyta samman och styra energi från vind- och solenergi, som endast 
levererar energi efter tillgång, med energi från biogas och vattenkraft.

Ändringsförslag 246
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Direktiv 2005/36/EG innehåller krav 
på ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer för bland annat 
arkitekter, men det krävs också att 
arkitekter och planerare ingående 
överväger möjligheten att använda 
förnybar energi när de gör upp planer och 
ritningar. Medlemsstaterna bör ge tydliga 
riktlinjer om detta. Detta bör göras utan att 
det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2005/36/EG, särskilt artiklarna 46 
och 49 i detta.

(29) Direktiv 2005/36/EG innehåller krav 
på ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer för bland annat 
arkitekter, men det krävs också att 
arkitekter och planerare ingående 
överväger en optimal kombination av
förnybar energi och högeffektiv teknik när 
de gör upp planer och ritningar. 
Medlemsstaterna bör ge tydliga riktlinjer 
om detta. Detta bör göras utan att det 
påverkar tillämpningen av 
direktiv 2005/36/EG, särskilt artiklarna 46 
och 49 i detta.

Or. en

Motivering

Strategierna bör snarare fastställas via resultatorienterade förpliktelser än via medel. Därför 
krävs en optimal kombination av förnybar energi och högeffektiv teknik i stället för 
möjligheten att välja antingen den ena eller den andra lösningen. Dessutom är det möjligt att 
det inte lokalt finns några förnybara energikällor för en given byggnad. Energieffektiviteten 
är viktig för att uppnå målen för 2020. Detta är särskilt viktigt för byggnader, eftersom dessa 
har en betydande potential för effektiv energianvändning.
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Ändringsförslag 247
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Direktiv 2005/36/EG innehåller krav 
på ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer för bland annat 
arkitekter, men det krävs också att 
arkitekter och planerare ingående 
överväger möjligheten att använda 
förnybar energi när de gör upp planer och 
ritningar. Medlemsstaterna bör ge tydliga 
riktlinjer om detta. Detta bör göras utan att 
det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2005/36/EG, särskilt artiklarna 46 
och 49 i detta.

(29) Direktiv 2005/36/EG innehåller krav 
på ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer för bland annat 
arkitekter, men det krävs också att 
arkitekter och planerare ingående 
överväger en optimal kombination av
förnybar energi och högeffektiv teknik när 
de gör upp planer och ritningar. 
Medlemsstaterna bör ge tydliga riktlinjer 
om detta. Detta bör göras utan att det 
påverkar tillämpningen av 
direktiv 2005/36/EG, särskilt artiklarna 46 
och 49 i detta.

Or. en

Motivering

Strategierna bör snarare fastställas via resultatorienterade förpliktelser än via medel. Därför 
krävs en optimal kombination av förnybar energi och högeffektiv teknik i stället för 
möjligheten att välja antingen den ena eller den andra lösningen. Dessutom är det möjligt att 
det inte lokalt finns några förnybara energikällor för en given byggnad. Energieffektiviteten 
är viktig för att uppnå målen för 2020. Detta är särskilt viktigt för byggnader, eftersom dessa 
har en betydande potential för effektiv energianvändning.

Ändringsförslag 248
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Det behövs ett starkt stöd för 
integrationen av förnybar energi i 
kraftförsörjningsnätet och för kortvarig 
lagring av energi (t.ex. batterier) för 
”integrerad” produktion av förnybar 
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energi.

Or. en

Motivering

På grund av den obalans som råder mellan tillgången och efterfrågan på förnybar energi 
krävs det kapacitet för kortvarig lagring av energi.

Ändringsförslag 249
Vittorio Prodi

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 och gas till el-
och gasnätet bör vara objektiv, tydlig och 
icke-diskriminerande. Man bör också ta 
hänsyn till den nytta som de anslutna 
producenterna medför för nätet.

Or. it

Motivering

Bestämmelserna bör utvidgas till att omfatta produktionen av gas från förnybara 
energikällor.

Ändringsförslag 250
Umberto Guidoni

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 

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

till den nytta som de anslutna 
producenterna medför för nätet, genom att 
produktionskapaciteten utnyttjas till fullo, 
framför allt genom ett särskilt system för 
delning av anslutningskostnaderna.

Or. it

Ändringsförslag 251
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Elproducenter som vill utnyttja 
potentialen hos förnybara energikällor i 
gemenskapens randområden, särskilt öar 
och områden med liten befolkningstäthet, 
måste åtnjuta rimliga 
anslutningskostnader. Skälet till detta är 
att de inte skall missgynnas jämfört med 
producenter i mer centrala, mer 
industrialiserade och mer tätbefolkade 
områden.

Or. en

Motivering

Texten i kommissionens förslag understryker att kostnaderna för anslutning till nätet måste 
vara ”öppna för insyn” och ”icke-diskriminerande”. Detta ifrågasätts inte, men det finns en 
risk för att man misslyckas med att uppnå det målet om principen om ”icke-diskriminering” 
misstolkas. Att förbjuda alla åtgärder som inte syftar till att upprätthålla lika förutsättningar 
innebär att isolerade samhällens särskilda behov inte beaktas.
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Ändringsförslag 252
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Den förvaltning som bär ansvaret 
för godkännande, certifiering och 
licensiering av anläggningar för förnybar
energi måste vara objektiv, öppen för 
insyn, icke-diskriminerande och 
proportionerlig i sitt beslutsfattande om 
enskilda projekt. Varje form av missbruk 
eller uppkonstruerade bördor för projekt 
för förnybar energi, såsom 
klassificeringen av dessa projekt under 
anläggningar som innebär stora risker för 
hälsan, bör därför avvisas.

Or. en

Motivering

Orättmätiga administrativa hinder för utvecklingen av förnybar energi måste förbjudas.

Ändringsförslag 253
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Det finns ingen orsak att ha kvar detta skäl.

Ändringsförslag 254
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(31) Det är i vissa fall omöjligt att fullt ut 
säkra överföring och distribution av 
förnybar el utan att negativt påverka nätets 
tillförlitlighet och säkerhet. I sådana fall 
bör man kunna begära att nätoperatören 
överväger en kapacitetsökning av nätet.

Or. de

Motivering

De flesta medlemsstater stödjer redan en elproduktion från förnybara energikällor genom 
fasta inbetalningar från allmänheten. När det gäller el leder sådana fasta inbetalningar till 
höjda priser. Om man dessutom ska kompensera för de fall där ytterligare producerad el inte 
kan tas upp i nätet, t.ex. när det gäller vindenergi under en storm, skulle detta också leda till 
ytterligare prishöjningar på el, men ändå inte leda till en utbyggnad av nätet!

Ändringsförslag 255
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Energi från havsbaserade 
vindkraftverk som ligger utanför 
territoriella vatten bör tilldelas den 
medlemsstat till vars nät verken är 
anslutna. 

Or. de
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Motivering

I vissa medlemsstater kommer vindkraftverk att placeras utanför territoriella vatten. Dessa 
verk måste också beaktas.

Ändringsförslag 256
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Produktion av biomassa för energi
bör ske på ett miljömässigt och socialt 
hållbart sätt. Man bör därför kräva att 
sådan biomassa för energi som används 
för att uppfylla direktivets mål eller som 
erhåller nationellt stöd också uppfyller 
kriterierna för miljöhållbarhet och social 
hållbarhet.

Or. en

Motivering

Kriterierna för miljöhållbarhet och social hållbarhet bör gälla all användning av biomassa. 

Ändringsförslag 257
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Biobränsleproduktion bör ske på ett 
miljömässigt hållbart sätt och med 
beaktande av arbetslagstiftningen. Man 
bör därför kräva att sådana biobränslen 
som används för att uppfylla direktivets 
mål eller som erhåller nationellt stöd också 
uppfyller kriterierna för miljöhållbarhet 
och överensstämmer med ILO:s 
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konventioner om arbetstagarnas 
rättigheter och arbetsvillkor.

Or. it

Motivering

Överensstämmelse med arbetslagstiftningen bör vara ett viktigt kriterium som likställs med 
miljöhållbarhet. Man bör därför kontrollera att ILO:s viktigaste arbetsnormer har ratificerats 
och genomförts.

Ändringsförslag 258
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Varför skulle bara biobränslen och biovätskor, och ingen annan biomassa, vara miljömässigt 
hållbara? 

Ändringsförslag 259
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Biobränsleproduktion bör ske på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Man bör därför 

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

Biobränsleproduktion bör ske på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Man bör därför 
kräva att sådana biobränslen som används 
för att uppfylla direktivets mål eller som 
erhåller nationellt stöd också uppfyller 
kriterierna för miljöhållbarhet och social 
hållbarhet. 

Or. en
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