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Ändringsförslag 260
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Införandet av kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen kommer 
inte att få önskad effekt om det leder till 
att produkter som inte uppfyller 
kriterierna, men som i avsaknad av 
bestämmelser ändå skulle ha använts som 
biobränslen, i stället används som 
biovätskor inom värme- eller elsektorn.
Miljöhållbarhetskriterierna bör därför 
också tillämpas på biovätskor i allmänhet.

utgår

Or. en

Motivering

Kriterier bör inte bara införas för biobränslen eller biovätskor utan även för den biomassa i 
vidare bemärkelse som används inom värme- eller elsektorn.

Ändringsförslag 261
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Införandet av kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen kommer 
inte att få önskad effekt om det leder till att 
produkter som inte uppfyller kriterierna, 
men som i avsaknad av bestämmelser ändå 
skulle ha använts som biobränslen, i stället 
används som biovätskor inom värme- eller 
elsektorn. Miljöhållbarhetskriterierna bör 

(35) Införandet av kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen kommer 
inte att få önskad effekt om det leder till att 
produkter som inte uppfyller kriterierna, 
men som i avsaknad av bestämmelser ändå 
skulle ha använts som biomassa eller 
biobränslen, i stället används som 
biovätskor inom värme- eller elsektorn.
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därför också tillämpas på biovätskor i 
allmänhet.

Miljöhållbarhetskriterierna bör därför 
också tillämpas på biomassa och 
biovätskor i allmänhet.

Or. de

Motivering

Hållbarhetskriteriet bör tillämpas i samband med alla bioenergikällor. Rambestämmelser för 
biobränslen, övriga biovätskor samt biomassa bör utarbetas.

Ändringsförslag 262
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) Vid Europeiska rådets möte i Bryssel i 
mars 2007 uppmanades kommissionen att 
lägga fram ett förslag till ett omfattande 
direktiv om användning av samtliga 
förnybara energikällor. Direktivet kunde 
innehålla kriterier och bestämmelser för att 
säkerställa en hållbar tillgång och 
användning av all biomassa för 
energiändamål. Sådana hållbarhetskriterier 
bör därför anges i det här direktivet. Ett 
osammanhängande regelverk skulle leda 
till extrakostnader för företagen och 
inkonsekvenser på miljöområdet. För att 
undvika detta är det viktigt att man 
samordnar hållbarhetskriterierna för 
drivmedel från biomassa i det här 
direktivet med dem i direktiv 98/70/EG.

Or. en
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Motivering

De hållbarhetskriterier som fastställs genom detta direktiv måste gälla för alla fasta, 
gasformiga eller flytande bränslen som framställs av biomassa för energiändamål.
Kriterierna måste också överensstämma med dem som fastställts genom annan EU 
lagstiftning, särskilt direktivet om drivmedelskvalitet.

Ändringsförslag 263
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Alla biomassatillämpningar bör redan ingå.
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Ändringsförslag 264
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Hållbarhetskriteriet bör tillämpas i samband med alla bioenergikällor. Rambestämmelser för 
biobränslen, övriga biovätskor samt biomassa bör utarbetas.
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Ändringsförslag 265
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sl

Ändringsförslag 266
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Om landområden som innehåller stora 
mängder kol (bundet i mark eller 
vegetation) ställs om till odling av råvaror 
för biobränslen och andra biovätskor
kommer normalt sett en del av det bundna 
kolet att släppas ut i atmosfären i form av 

(37) Om landområden som innehåller stora 
mängder kol (bundet i mark eller 
vegetation) ställs om till odling av råvaror 
för biomassa för energiändamål kommer 
normalt sett en del av det bundna kolet att 
släppas ut i atmosfären i form av koldioxid. 
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koldioxid. Den negativa effekt som detta 
har på utsläppen av växthusgaser kan dock 
vägas upp av de positiva effekterna av 
biobränslen eller biovätskor, i vissa fall 
med bred marginal. När man beräknar hur 
mycket koldioxidutsläppen minskar tack 
vare enskilda biobränslen och andra 
biovätskor bör man alltså utgå från den 
totala koldioxideffekten av sådana 
omställningar. Detta är nödvändigt för att 
garantera att den kalkyl som visar hur 
mycket utsläppen av växthusgaser 
minskar baseras på de sammantagna 
koldioxideffekterna av användningen av 
biobränslen och andra biovätskor.

Den negativa effekt som detta har på 
utsläppen av växthusgaser kan dock vägas 
upp av de positiva effekterna av bränslen 
från biomassa, i vissa fall med bred 
marginal. När man beräknar hur mycket 
koldioxidutsläppen minskar bör man alltså 
utgå från den totala koldioxideffekten av 
sådana direkta eller indirekta 
omställningar.

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterierna som utarbetas under detta direktiv måste täcka alla fasta, gasformiga 
eller flytande bränslen som produceras från biomassa för energiändamål. När det gäller 
tröskeln för minskning av koldioxidutsläppen är det emellertid förvånande att kommissionen 
bara tillhandahåller Europaparlamentet och rådet jämförelsesiffror för koldioxid som hänför 
sig till enbart flytande bränslen från biomassa. Liknande siffror måste fastställas i detta 
direktiv för gasformig och fast biomassa för energiändamål.

Ändringsförslag 267
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Om landområden som innehåller stora 
mängder kol (bundet i mark eller 
vegetation) ställs om till odling av råvaror 
för biobränslen och andra biovätskor
kommer normalt sett en del av det bundna 
kolet att släppas ut i atmosfären i form av 
koldioxid. Den negativa effekt som detta 
har på utsläppen av växthusgaser kan dock 
vägas upp av de positiva effekterna av 
biobränslen eller biovätskor, i vissa fall 

(37) Om landområden som innehåller stora 
mängder kol (bundet i mark eller 
vegetation) ställs om till odling av råvaror 
för biomassa kommer normalt sett en del 
av det bundna kolet att släppas ut i 
atmosfären i form av koldioxid. Den 
negativa effekt som detta har på utsläppen 
av växthusgaser kan dock vägas upp av de 
positiva effekterna av biomassa, i vissa fall 
med bred marginal. När man beräknar hur 
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med bred marginal. När man beräknar hur 
mycket koldioxidutsläppen minskar tack 
vare enskilda biobränslen och andra
biovätskor bör man alltså utgå från den 
totala koldioxideffekten av sådana 
omställningar. Detta är nödvändigt för att 
garantera att den kalkyl som visar hur 
mycket utsläppen av växthusgaser minskar 
baseras på de sammantagna 
koldioxideffekterna av användningen av 
biobränslen och andra biovätskor.

mycket koldioxidutsläppen minskar tack 
vare enskild biomassa bör man alltså utgå 
från den totala koldioxideffekten av sådana 
omställningar. Detta är nödvändigt för att 
garantera att den kalkyl som visar hur 
mycket utsläppen av växthusgaser minskar 
baseras på de sammantagna 
koldioxideffekterna av användningen av 
biomassa.

Or. en

Motivering

Inte bara biobränslen och biovätskor bör vara miljömässigt hållbara utan all sorts biomassa 
som används.

Ändringsförslag 268
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Om landområden som innehåller stora 
mängder kol (bundet i mark eller 
vegetation) ställs om till odling av råvaror 
för biobränslen och andra biovätskor
kommer normalt sett en del av det bundna 
kolet att släppas ut i atmosfären i form av 
koldioxid. Den negativa effekt som detta 
har på utsläppen av växthusgaser kan dock 
vägas upp av de positiva effekterna av 
biobränslen eller biovätskor, i vissa fall 
med bred marginal. När man beräknar hur 
mycket koldioxidutsläppen minskar tack 
vare enskilda biobränslen och andra 
biovätskor bör man alltså utgå från den 
totala koldioxideffekten av sådana 
omställningar. Detta är nödvändigt för att 
garantera att den kalkyl som visar hur 
mycket utsläppen av växthusgaser minskar 

(37) Om landområden som innehåller stora 
mängder kol (bundet i mark eller 
vegetation) ställs om till odling av råvaror 
för biobränslen och annan 
energianvändning kommer normalt sett en 
del av det bundna kolet att släppas ut i 
atmosfären i form av koldioxid. Den 
negativa effekt som detta har på utsläppen 
av växthusgaser kan dock vägas upp av de 
positiva effekterna av biomassa, 
biobränslen eller biovätskor, i vissa fall 
med bred marginal. När man beräknar hur 
mycket koldioxidutsläppen minskar tack 
vare biomassa, enskilda biobränslen och 
andra biovätskor bör man alltså utgå från 
den totala koldioxideffekten av sådana 
omställningar. Detta är nödvändigt för att 
garantera att den kalkyl som visar hur 
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baseras på de sammantagna 
koldioxideffekterna av användningen av 
biobränslen och andra biovätskor.

mycket utsläppen av växthusgaser minskar 
baseras på de sammantagna 
koldioxideffekterna av användningen av 
biomassa, biobränslen och andra 
biovätskor.

Or. sl

Ändringsförslag 269
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) För att förhindra konkurrens med 
livsmedels- och foderproduktion och med 
beaktande av det faktum att det brådskar att 
vidta åtgärder mot klimatförändringar samt 
risken för betydande negativa 
konsekvenser i fråga om växthusgaser 
från indirekt förändrad markanvändning,
bör mark som används för livsmedels-
eller foderproduktion inte ställas om för 
produktion av drivmedel. Drivmedel från 
biomassa bör begränsas till produktion 
från avfall eller restprodukter, obrukad 
och skadad mark samt marginaljordar 
utan högre värde för den biologiska 
mångfalden och med stor nettominskning 
av växthusgasutsläppen, eller komma från 
ökad produktivitet på mark som redan 
används för att producera biomassa för 
drivmedel. Olika genomgångar av världens 
kollager har lett till slutsatsen att våtmarker 
och kontinuerligt beskogade områden bör 
undantas från produktion av biomassa för 
energiändamål.

Or. en

Motivering

Filosofin bakom föredragandens metod är att använda ”tummen upp-kategorier”, t.ex. avfall 
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eller restprodukter, obrukad och skadad mark samt marginaljordar och även öka 
produktiviteten på existerande mark från vilken drivmedel från biomassa kan tillåtas snarare 
än att använda ”tummen ner-kategorier” som för närvarande föreslås av kommissionen.

Ändringsförslag 270
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förmodligen faller andra marktyper inom den nämnda kategorin och möjligheten att undanta 
andra marktyper från biomassaproduktion bör hållas öppen.
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Ändringsförslag 271
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind, der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.
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Ändringsförslag 272
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör råda en klar ansvarsfördelning mellan å ena sidan tillhandahållaren av biobränslen, 
som ska se till att utverka giltigt certifikat och å andra sidan bränsleleverantören, som ska 
ansvara för att certifikatet överlämnas, som ett led i arbetet med offentliggörande, för att 
garantera att kriterierna uppfylls. Tillhandahållaren av biobränslen som direkt ingår i 
biobränslets leveranskedja har tillgång till samtliga uppgifter om växthusgas/hållbarhet och 
bör vara ansvarig. Ett tydligt ansvar förstärker deltagande, regelefterlevnad och 
uppgiftsintegritet.
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Ändringsförslag 273
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Mark med stora kollager i jorden 
eller vegetationen bör inte heller utnyttjas 
för utveckling av andra projekt för 
förnybar energi såsom anläggning av 
vindkraftsturbiner med tillhörande vägar, 
inbegripet ”flytande vägar”, och annan 
infrastruktur. Sådana utvecklingsprojekt 
på torvmark kommer oundvikligen att få 
till följd att stora torvmossar torrläggs och 
att lagrat kol släpps ut i atmosfären, vilket 
leder till koldioxidbildning. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 274
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs i 
direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 
som i olika internationella fördrag och 
liknande anses vara viktiga för hela 
mänskligheten, bör i stället bevaras.

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

Konsumenterna i EU skulle också tycka att 
det vore moraliskt oacceptabelt om deras 
ökade användning av bränslen från 
biomassa skulle leda till att biologiskt rika 
områden förstördes.

Or. en

Motivering

Filosofin bakom föredragandens metod är att använda ”tummen upp-kategorier”, t.ex. avfall 
eller restprodukter, obrukad och skadad mark samt marginaljordar och även öka 
produktiviteten på existerande mark från vilken drivmedel från biomassa kan tillåtas snarare 
än att använda ”tummen ner-kategorier” som för närvarande föreslås av kommissionen.
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Ändringsförslag 275
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs 
i direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 
som i olika internationella fördrag och 
liknande anses vara viktiga för hela 
mänskligheten, bör i stället bevaras. 
Konsumenterna i EU skulle också tycka att 
det vore moraliskt oacceptabelt om deras 
ökade användning av biobränslen och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden förstördes. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 
kriterier varigenom biobränslen och andra 
biovätskor bara kan bli föremål för 
stimulansåtgärder om man kan garantera 
att de inte producerats i områden med stor 
biologisk mångfald, eller att 
råvaruutvinningen inte minskat den 
biologiska mångfalden. Enligt de kriterier 
som valts ska skogar betraktas som 
biologiskt rika där det är en primärskog
(enligt den definition som används av 
FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) i dess 
bedömning av de globala 
skogsresurserna) eller om de omfattas av 
nationell naturskyddslagstiftning.
Områden med insamling av icke 
träbaserade skogsprodukter ingår under 
förutsättning att den mänskliga påverkan 
är liten. Vissa träd kan ha tagits bort. 
Andra typer av skogar enligt FAO:s 
definition, exempelvis modifierade 
naturskogar, halvnaturliga skogar och 
odlingar ska inte betraktas som 
primärskogar Med tanke på att vissa typer 
av gräsmark har stor biologisk mångfald
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bör inte biobränslen som framställs av 
råvaror från sådan mark kunna bli föremål 
för stimulansåtgärder enligt det här 
direktivet, om råvarorna utvunnits med 
metoder som minskar den biologiska 
mångfalden. Kommissionen bör, i enlighet 
med senaste vetenskapliga rön och 
tillämpliga internationella normer, ta fram 
kriterier eller geografiska avgränsningar 
för att fastställa vilka områden som utgör 
sådan gräsmark.

Or. en

Motivering

Skogar som inte i större grad påverkats av mänsklig verksamhet är en olämplig term som 
främst använts för statistiska ändamål. Det finns ingen otvetydig tolkning när det gäller 
skogar som skulle tillhöra denna kategori. Definitionen innebär en risk för att ett okänt antal 
hållbart förvaltade skogar i normal ekonomisk användning skulle kunna anses vara orörd 
skog med biologisk mångfald och därför inte kunna inräknas i tioprocentsmålet för 
biobränslen.

Ändringsförslag 276
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs i 
direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 
som i olika internationella fördrag och 
liknande anses vara viktiga för hela 
mänskligheten, bör i stället bevaras.
Konsumenterna i EU skulle också tycka att 
det vore moraliskt oacceptabelt om deras 
ökade användning av biobränslen och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden förstördes. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 

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

om man kan garantera att de inte 
producerats i områden med stor biologisk 
mångfald. Enligt de kriterier som valts ska, 
bland andra marktyper, skogar betraktas 
som biologiskt rika om de inte i större grad 
påverkats av mänsklig verksamhet (enligt 
den definition som används av 
FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation, FN:s ekonomiska 
kommission för Europa och 
ministerkonferensen om skydd av skogarna 
i Europa) eller om de omfattas av nationell 
naturskyddslagstiftning. Med tanke på att 
vissa typer av gräsmark har stor biologisk 
mångfald bör inte biomassa som framställs 
av råvaror från sådan mark kunna bli 
föremål för stimulansåtgärder enligt det här 
direktivet. Kommissionen bör, i enlighet 
med senaste vetenskapliga rön och 
tillämpliga internationella normer, ta fram 
kriterier eller geografiska avgränsningar 
för att fastställa vilka områden som utgör 
sådan gräsmark och andra marktyper som 
har stor biologisk mångfald.

Or. en

Motivering

Förmodligen faller andra marktyper inom den nämnda kategorin och möjligheten att undanta 
andra marktyper från biomassaproduktion bör hållas öppen.

Ändringsförslag 277
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs i 
direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 

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

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

Or. sl
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Ändringsförslag 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs i 
direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 
som i olika internationella fördrag och 
liknande anses vara viktiga för hela 
mänskligheten, bör i stället bevaras.
Konsumenterna i EU skulle också tycka att 
det vore moraliskt oacceptabelt om deras 
ökade användning av biobränslen och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden förstördes. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 
kriterier varigenom biobränslen och andra 
biovätskor bara kan bli föremål för 
stimulansåtgärder om man kan garantera 
att de inte producerats i områden med stor 
biologisk mångfald.

39) De stimulansåtgärder för biobränslen 
och andra biovätskor som föreskrivs 
i direktivet, liksom den ökade globala 
efterfrågan på dessa produkter, bör inte få 
leda till att landområden med stor biologisk 
mångfald förstörs. Dessa ändliga resurser, 
som i olika internationella fördrag och 
liknande anses vara viktiga för hela 
mänskligheten, bör i stället bevaras. 
Konsumenterna i EU skulle också tycka att 
det vore moraliskt oacceptabelt om deras 
ökade användning av biobränslen och 
andra biovätskor skulle leda till att 
biologiskt rika områden förstördes. Det är 
av dessa skäl nödvändigt att fastställa 
kriterier varigenom biobränslen och andra 
biovätskor bara kan bli föremål för 
stimulansåtgärder om man kan garantera 
att de inte producerats i områden som 
hittills kännetecknats av stor biologisk 
mångfald men vars biologiska mångfald 
därmed kan komma att hotas.

Or. es

Motivering

Genom att plantera och skörda palmodlingar kan man skapa en nisch där en ny biologisk 
mångfald ges möjlighet att utvecklas. Vad man bör undvika är att förstöra redan befintlig 
biologisk mångfald genom att plantera på fel marker.
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Ändringsförslag 279
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Eftersom energi från biomassa inte 
bör framställas ur råvaror som kommer 
från områden med erkänd stor biologisk 
mångfald eller från mark med stora 
kollager, exempelvis primärskogar, kan 
trycket på naturskogar dock bli stort som 
en oavsiktlig konsekvens av den utökade 
produktionen av biobränslen. Då en ökad 
efterfrågan på biodiesel i sin tur ökar 
efterfrågan på vegetabiliska oljor kan en 
tänkbar följd vara att skogsområden 
avverkas och ersätts med produktion av 
sojabönor eller palmolja. I vissa fall kan 
sådan avverkning ske i strid med nationell 
eller internationell lagstiftning. Att 
markbelastningen på olika sätt tilltar är 
dessutom en oundviklig följd av att öka 
omfattningen av i princip vilka 
markkrävande verksamheter som helst. 
Det är likväl viktigt att EU stimulerar till 
att minimera risken för sådan påverkan. 
EU bör särskilt prioritera att verka för 
olika system för att skydda tropiska 
regnskogar, till exempel ersättning för 
”utebliven avskogning”.

Or. en

Motivering

Begreppet ”skog som inte påverkats av mänsklig aktivitet” bör ersättas med primärskog, se 
motiveringen till skäl 39. Biomassa från kontinuerligt beskogade områden är inte förbjuden 
så länge som skogsområdet inte förstörs eller omvandlas till annan mark för att producera 
biobränsle.
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Ändringsförslag 280
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I de fall biobränslen och andra 
biovätskor framställs ur råvaror som 
producerats inom EU bör de också
uppfylla EU:s miljökrav på 
jordbruksområdet. Att tillämpa sådana 
krav på produkter som importerats från 
tredjeland är däremot administrativt och 
tekniskt omöjligt.

(40) I de fall råvaror för biomassa för 
energiändamål framställs inom EU bör de 
uppfylla de kriterier som gäller för 
produkter som importeras samt också 
EU:s miljökrav på jordbruksområdet. 

Or. en

Motivering

Samma kriterier för hållbarhet måste tillämpas för biomassa för energiändamål som kommer 
från tredje land eller som produceras inom EU.

Ändringsförslag 281
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I de fall biobränslen och andra 
biovätskor framställs ur råvaror som 
producerats inom EU bör de också uppfylla 
EU:s miljökrav på jordbruksområdet. Att 
tillämpa sådana krav på produkter som 
importerats från tredjeland är däremot 
administrativt och tekniskt omöjligt.

(40) I de fall biobränslen och andra 
biovätskor framställs ur råvaror som 
producerats inom EU bör de också uppfylla 
EU:s miljökrav på jordbruksområdet.

Or. it
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Ändringsförslag 282
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I de fall biobränslen och andra 
biovätskor framställs ur råvaror som 
producerats inom EU bör de också uppfylla 
EU:s miljökrav på jordbruksområdet. Att 
tillämpa sådana krav på produkter som 
importerats från tredjeland är däremot
administrativt och tekniskt omöjligt.

(40) I de fall biobränslen och andra 
biovätskor framställs ur råvaror som 
producerats inom EU bör de också uppfylla 
EU:s miljökrav på jordbruksområdet. 
Samma krav bör tillämpas på produkter 
som importerats från tredjeland där detta 
är administrativt och tekniskt möjligt.

Or. en

Motivering

Så långt möjligt bör samma miljökrav gälla för EU-länder och icke-EU-länder.

Ändringsförslag 283
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Kriterierna för miljöhållbarhet 
kommer bara att ge resultat om de förmår 
ändra marknadsaktörernas beteende, och 
detta förutsätter att biobränslen och andra 
biovätskor som uppfyller kriterierna kan 
säljas till ett högre pris än sådana som 
inte gör det. Enligt massbalansmetoden 
för kontroll av efterlevnad finns det en 
fysisk koppling mellan produktionen av 
biobränslen och andra biovätskor som 
uppfyller kriterierna och konsumtionen 
av biobränslen och biovätskor i EU.
Därigenom uppnår man en jämvikt 
mellan tillgång och efterfrågan och 
säkerställer en prismässig fördel som är 
större än i system där en sådan koppling 

utgår
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saknas. Massbalanssystemet bör alltså 
användas för att kontrollera efterlevnad.
Därigenom säkerställer man att 
biobränslen och andra biovätskor som 
uppfyller kriterierna för miljöhållbarhet 
kan säljas till ett högre pris, att systemet 
fungerar på ett enhetligt sätt, samt att 
industrin inte belastas orimligt hårt. Även 
andra kontrollmetoder bör dock 
undersökas.

Or. en

Motivering

Alla system kommer att tillhandahålla marknadssignaler och belöningar för produktion av 
hållbara biobränslen. Därför ska inte EU:s hållbarhetssystem för biobränslen föreskriva en 
metod för att sköta informationen genom leveranskedjan. Flexibiliteten kommer att tillse att 
den mest lämpliga metoden används.

Ändringsförslag 284
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Kriterierna för miljöhållbarhet 
kommer bara att ge resultat om de förmår 
ändra marknadsaktörernas beteende, och 
detta förutsätter att biobränslen och andra 
biovätskor som uppfyller kriterierna kan 
säljas till ett högre pris än sådana som 
inte gör det. Enligt massbalansmetoden 
för kontroll av efterlevnad finns det en 
fysisk koppling mellan produktionen av 
biobränslen och andra biovätskor som 
uppfyller kriterierna och konsumtionen 
av biobränslen och biovätskor i EU.
Därigenom uppnår man en jämvikt 
mellan tillgång och efterfrågan och 
säkerställer en prismässig fördel som är 
större än i system där en sådan koppling 
saknas. Massbalanssystemet bör alltså 
användas för att kontrollera efterlevnad.

utgår
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Därigenom säkerställer man att 
biobränslen och andra biovätskor som 
uppfyller kriterierna för miljöhållbarhet 
kan säljas till ett högre pris, att systemet 
fungerar på ett enhetligt sätt, samt att 
industrin inte belastas orimligt hårt. Även 
andra kontrollmetoder bör dock 
undersökas.

Or. en

Motivering

Alla system kommer att tillhandahålla marknadssignaler och belöningar för produktion av 
hållbara biobränslen. Därför ska inte EU:s hållbarhetssystem för biobränslen föreskriva en 
metod för att sköta informationen genom leveranskedjan. Flexibiliteten kommer att tillse att 
den mest lämpliga metoden används.

Ändringsförslag 285
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Kriterierna för miljöhållbarhet 
kommer bara att ge resultat om de förmår 
ändra marknadsaktörernas beteende, och 
detta förutsätter att biobränslen och andra 
biovätskor som uppfyller kriterierna kan 
säljas till ett högre pris än sådana som inte 
gör det. Enligt massbalansmetoden för 
kontroll av efterlevnad finns det en fysisk 
koppling mellan produktionen av 
biobränslen och andra biovätskor som 
uppfyller kriterierna och konsumtionen av 
biobränslen och biovätskor i EU.
Därigenom uppnår man en jämvikt mellan 
tillgång och efterfrågan och säkerställer en 
prismässig fördel som är större än i system 
där en sådan koppling saknas.
Massbalanssystemet bör alltså användas 
för att kontrollera efterlevnad. Därigenom 
säkerställer man att biobränslen och andra 

(41) Kriterierna för miljöhållbarhet 
kommer bara att ge resultat om de förmår 
ändra marknadsaktörernas beteende, och 
detta förutsätter att biomassa för 
energiändamål som uppfyller kriterierna 
kan säljas till ett högre pris än sådana som 
inte gör det. Enligt massbalansmetoden för 
kontroll av efterlevnad finns det en fysisk 
koppling mellan produktionen av biomassa 
för energiändamål som uppfyller 
kriterierna och konsumtionen av biomassa 
för energiändamål i EU. Därigenom 
uppnår man en jämvikt mellan tillgång och 
efterfrågan och säkerställer en prismässig 
fördel som är större än i system där en 
sådan koppling saknas. 
Massbalanssystemet bör alltså användas 
för att kontrollera efterlevnad. Därigenom 
säkerställer man att biomassa för 
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biovätskor som uppfyller kriterierna för 
miljöhållbarhet kan säljas till ett högre pris, 
att systemet fungerar på ett enhetligt sätt, 
samt att industrin inte belastas orimligt 
hårt. Även andra kontrollmetoder bör dock 
undersökas.

energiändamål som uppfyller kriterierna 
för miljöhållbarhet kan säljas till ett högre 
pris, att systemet fungerar på ett enhetligt 
sätt, samt att industrin inte belastas orimligt 
hårt. Även andra kontrollmetoder bör dock 
undersökas.

Or. en

Motivering

Efterlevnadsmetoden måste tillämpas på all biomassa för energiändamål.

Ändringsförslag 286
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Det ligger i gemenskapens intresse att 
försöka få till stånd multilaterala och 
bilaterala avtal samt frivilliga 
internationella eller nationella system med 
standarder för produktionen av hållbara 
biobränslen och andra biovätskor, och att 
kunna garantera att produktionen av 
biobränslen och andra biovätskor
uppfyller dessa standarder. Man bör därför 
föreskriva att sådana avtal och system ska 
tillhandahålla tillförlitliga belägg och 
uppgifter, under förutsättning att de 
uppfyller lämpliga standarder avseende 
tillförlitlighet, öppenhet och oberoende 
granskning.

(42) Det ligger i gemenskapens intresse att 
försöka få till stånd multilaterala avtal samt 
frivilliga internationella eller nationella 
system med standarder för produktionen av 
hållbara drivmedel från biomassa, och att 
kunna garantera att produktionen av
drivmedel från biomassa uppfyller dessa 
standarder. Man bör därför föreskriva de 
förfaranden som behövs för att tillse att 
sådana avtal och system tillhandahåller
tillförlitliga belägg och uppgifter, under 
förutsättning att de uppfyller lämpliga 
standarder avseende tillförlitlighet, 
öppenhet och oberoende granskning.

Or. en

Motivering

För att skapa konsekvens med ändringen av definitionen av ”biobränslen”.
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Ändringsförslag 287
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Kommissionen och medlemsstaterna 
ska tillse att medlemsstaterna vidtar 
åtgärder för att garantera den globala 
konkurrenskraften för den 
energiintensiva industrin genom att 
minska extraavgifterna för förnybar 
energi på dess energikostnader.

Or. en

Motivering

Den europeiska energiintensiva industrin konkurrerar globalt, dvs. priserna på dess varor 
och tjänster sätts på världsmarknaden. Sålunda skulle den hamna i ett ofördelaktigt läge 
jämfört med sina konkurrenter på världsmarknaden genom den förväntade elprishöjningen i 
Europa till följd av kostnaden för stödet till den förnybara energin. Den energiintensiva 
industrin bör därför skyddas från de bördor som uppstår till följd av stödsystemet.

Ändringsförslag 288
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Det är nödvändigt att fastställa tydliga 
regler för hur man ska beräkna utsläppen 
av växthusgaser från biobränslen och 
andra biovätskor liksom deras fossila 
motsvarigheter.

(43) Det är nödvändigt att fastställa tydliga 
regler för hur man ska beräkna utsläppen 
av växthusgaser från biomassa för 
energiändamål liksom deras fossila 
motsvarigheter.

Or. en
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Motivering

Kommissionen har bara tillhandahållit Europaparlamentet och rådet jämförelsesiffror för 
koldioxid som hänför sig till enbart flytande bränslen från biomassa. Liknande siffror måste 
utarbetas och fastställas i detta direktiv för gasformig och fast biomassa för energiändamål 
om vi önskar täcka all biomassa för energi.

Ändringsförslag 289
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Det är nödvändigt att fastställa tydliga 
regler för hur man ska beräkna utsläppen 
av växthusgaser från biobränslen och andra 
biovätskor liksom deras fossila 
motsvarigheter.

(43) Det är nödvändigt att fastställa tydliga 
regler för hur man ska beräkna utsläppen 
av växthusgaser från biobränslen och andra 
biovätskor liksom deras fossila 
motsvarigheter utifrån erkända och 
aktuella fysikaliska och tekniska normer.

Or. de

Motivering

Man måste fastslå erkända och aktuella beräkningsmetoder för att kunna ange tydliga och 
klara värden vid beräkning av utsläpp av växthusgaser. 

Ändringsförslag 290
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Varje stödmekanism, exempelvis 
ekonomiska incitament, som 
medlemsstaterna inrättar för att främja 
storskalig produktion och konsumtion av 
förnybar energi på transportområdet bör 
vara utformad så att stöd utgår i 
proportion till hur mycket utsläppen av 
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växthusgaser minskar. 
Stödmekanismerna bör särskilt främja 
biomassa, biobränslen och andra 
biovätskor med större minskningar av 
växthusgasutsläppen än vad som krävs 
enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Stödsystemen bör uppmuntra till stora minskningar av växthusgasutsläppen. Medlemsstaterna 
bör har rätt att kräva ytterligare hållbarhetskriterier om nödvändigt.

Ändringsförslag 291
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(45) För att undvika en orimligt stor 
administrativ belastning bör en förteckning 
med standardvärden fastställas för delar av 
de vanliga produktionskanalerna för 
biobränslen. 

Or. en
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Motivering

All europeisk produktion måste överlämna ursprungliga odlingsuppgifter. Inga 
standardvärden är föreskrivna. Standardvärdena för odling i bilaga VII är bara för råvaror 
utanför gemenskapen.

Ändringsförslag 292
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) För att undvika stimulansåtgärder 
som leder till att råvaror för biobränslen 
och andra biovätskor odlas i områden där 
detta medför stora utsläpp av 
växthusgaser bör användningen av 
standardvärdena för odling begränsas till 
regioner där sådana effekter lätt kan 
uteslutas.

utgår

Or. en

Motivering

All europeisk produktion måste överlämna ursprungliga odlingsuppgifter. Inga 
standardvärden är föreskrivna. Standardvärdena för odling i bilaga VII är bara för råvaror 
utanför gemenskapen.

Ändringsförslag 293
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Kraven på att införa ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa 
än biobränslen och biovätskor bör 
bedömas av kommissionen senast 2010.

utgår
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Man bör då beakta att 
biomassaresurserna måste förvaltas på ett 
hållbart sätt.

Or. en

Motivering

Det finns ingen grundläggande orsak till att vänta med att upprätta hållbarhetskriterier för 
all biomassa för energiändamål. De flesta hållbarhetskriterier som skulle tillämpas på 
drivmedel och andra vätskor från biomassa kan omedelbart och direkt överföras på fast 
biomassa. Uträkningen av växthusgasutsläpp från fast biomassa för energiändamål och deras 
fossila motsvarigheter måste dock utarbetas för att man ska få en full uppsättning kriterier för 
all biomassa för energiändamål.

Ändringsförslag 294
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. sl

Ändringsförslag 295
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Kraven på att införa ett 
hållbarhetssystem för energimässig 

utgår
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användning av andra typer av biomassa 
än biobränslen och biovätskor bör 
bedömas av kommissionen senast 2010.
Man bör då beakta att 
biomassaresurserna måste förvaltas på ett 
hållbart sätt.

Or. de

Motivering

Hållbarhetskriteriet bör tillämpas i samband med alla bioenergikällor. Rambestämmelser för 
biobränslen, övriga biovätskor samt biomassa bör utarbetas.

Ändringsförslag 296
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(47) Man bör även uppmuntra effektiv 
och hållbar användning av biomassa från 
jord- och skogsbruksavfall och 
kommunalt fast avfall. Energigrödor bör 
endast planteras där analyser visar att 
användningen av odlingsareal för 
energiändamål är förenlig med 
livsmedelsproduktion.

Or. it

Motivering

Biomassa måste användas i energisyften men samtidigt måste man kontrollera att sådan 
användning inte rubbar livsmedelspriser och göra allt för att undvika att så sker.



AM\728453SV.doc 33/110 PE407.891v01-00

SV

Ändringsförslag 297
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Man bör uppmuntra till att 
biomassa används som energikälla på ett 
kostnadseffektivt och hållbart sätt. 
Eftersom användningen av biomassa för 
energiändamål kan leda till en att 
marknader snedvrids, skogar avverkas, 
vattenresurser belastas och matpriser 
stiger är det nödvändigt att utveckla samt 
främja användningen och påskynda 
marknadsintroduktionen av andra typer 
av vanligt förekommande och lokalt 
tillgänglig biomassa.

Or. it

Motivering

För att undvika att den ökande användningen av biomassa för energiändamål inte föranleder 
risker i form av ökade livsmedelspriser, skogsavverkning och minskade vattenresurser är det 
nödvändigt att främja användningen och påskynda marknadsintroduktionen av andra typer av 
vanligt förekommande och lokalt tillgänglig biomassa

Ändringsförslag 298
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 299
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) För att uppnå målet på 5% 
biobränslen måste man se till att 
blandningar med större andel biodiesel än 
vad som anges i standarden EN590/2004 
släpps ut på marknaden.

Or. it

Ändringsförslag 300
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) För att uppnå målet på 7% biobränslen 
måste man se till att blandningar med 
större andel biodiesel än vad som anges i 
standarden EN590/2004 släpps ut på 
marknaden.

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 301
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) För att uppnå målet på 10 % energi 
från förnybara källor inom transporter 
2020 måste man se till att blandningar med 
större andel biodiesel än vad som anges i 
standarden EN590/2004 släpps ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 302
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Biobränslen från nya typer av 
råvaror bör göras kommersiellt gångbara 
genom att man ger dem en högre viktning 
i de nationella biobränslekraven.

utgår

Or. en

Motivering

Om denna extra bonus för målen för förnybar energi tillåts, skulle ett kryphål skapas i den 
meningen att den totala mängden förnybar energi som produceras kommer att minskas till att 
motsvara den givna bonusen. Den så kallade andra generationen kunde främjas bättre genom 
en hög tröskel för minskning av växthusgaser såsom den som föreslås i detta betänkande, dvs. 
minst 60 procent utan att äventyra målen för förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 303
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Biobränslen från nya typer av råvaror 
bör göras kommersiellt gångbara genom att 
man ger dem en högre viktning i de 
nationella biobränslekraven.

(49) Biobränslen från nya typer av råvaror 
bör göras kommersiellt gångbara genom att 
de har differentierade obligatoriska mål.

Or. en

Motivering

Enligt förslaget till direktiv ska biobränslen som erhålls från avfall, restprodukter, cellulosa 
från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin räknas dubbelt 
när det gäller att uppfylla de nationella målen. Det föreslagna systemet skulle dock kunna 
innebära en betydligt mindre mängd biobränslen på marknaden. För att undvika denna 
sidoeffekt föreslår vi att främjandet av dessa specifika biobränslen ska ske enligt modellen 
från Förenta staterna: en särskild procentandel av målet ska uppnås genom biobränslen från 
dessa råvaror.

Ändringsförslag 304
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Biobränslen från nya typer av råvaror 
bör göras kommersiellt gångbara genom att 
man ger dem en högre viktning i de 
nationella biobränslekraven.

(49) Biobränslen från nya typer av råvaror 
bör göras kommersiellt gångbara genom att 
man ger dem en högre viktning i de 
nationella biobränslekraven och främjar 
dem i större utsträckning på 
gemenskapsnivå.

Or. de

Motivering

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



AM\728453SV.doc 37/110 PE407.891v01-00

SV

kommande åren.

Ändringsförslag 305
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att utvecklingen på området 
förnybar energi på nationell nivå och EU-
nivå inte ska komma i skymundan krävs 
det en regelbunden rapportering.

(50) För att utvecklingen på området 
förnybar energi på nationell nivå och EU-
nivå inte ska komma i skymundan krävs 
det en regelbunden och obyråkratisk
rapportering.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna utarbetar redan ett stort antal rapporter. Det är därför viktigt att se till att 
det inte skapas en överdriven byråkrati.

Ändringsförslag 306
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Medlemsstaterna har olika 
stödmekanismer för energi från förnybara 
källor på nationell nivå vilka också 
varierar bland sektorerna för förnybar 
energi. En harmoniserad 
gemenskapsövergripande ram för 
stödsystem i var och en av sektorerna för 
förnybar energi skulle kunna vara 
tänkbar på lång sikt. [Senast i 
december 2012] bör kommissionen 
bedöma följderna av de existerande 
stödsystemen och möjligheten att föreslå 
ett harmoniserat marknadsbaserat 
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europeiskt stödsystem för utveckling av 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

Att uppnå målen för förnybar energi bör ske så kostnadseffektivt som möjligt men bör också 
uppmuntra till utveckling av så mycket teknik som möjligt. Idag finns det 27 olika nationella 
stödsystem och det finns en risk för att medlemsstaterna bjuder över varandra för att uppnå 
sina mål och därmed gör det dyrare än nödvändigt att uppnå målen. Det är viktigt för 
investerarförtroendet att nationella stödsystem inte plötsligt ändras. Av denna anledning bör 
kommissionen bedöma existerande stödsystem och möjligheten att införa ett harmoniserat 
marknadsbaserat system.

Ändringsförslag 307
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) I syfte att garantera en stabil 
kontinuerlig ram för utvecklingen av 
förnybar energi bör kommissionen senast 
2016 offentliggöra en färdplan för 
förnybar energi för tiden efter 2020 som 
kan inkludera alternativ för 
harmonisering av nationella stödsystem 
och för full integrering av förnybar 
elektricitet och biogas i de vittomfattande 
elektricitets- och gasmarknaderna inom 
EU.

Or. en

Motivering

Industrin för förnybar energi är en ny bransch som för närvarande kräver stöd men som tids 
nog kommer att behöva integreras på den vittomfattande energimarknaden. Industrin för 
förnybar energi kommer att behöva gott om tid för att anpassa sig till regeländringar efter 
2020.
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Ändringsförslag 308
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(52) När medlemsstaterna utformar sina 
stödsystem har de möjlighet att för en 
begränsad period främja användningen av 
eller investeringar i sådana biobränslen 
som medför extra fördelar – belöningar 
vilka ska fördelas på grundval av 
dokumenterad inneboende kapacitet att 
minska utsläppen av växthusgaser. Detta 
skulle möjliggöra att det utvecklas bättre 
presterande produktionskedjor för 
biobränsle.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av ett avancerat biobränsle är för snäv och teknikföreskrivande. 
Belöningar till avancerade biobränslen bör tilldelas på grundval av dokumenterade fördelar 
när det gäller växthusgasprestationer, dvs. inneboende kapacitet för minskning av 
växthusgasutsläpp. Detta skulle uppfylla behovet att utveckla produktionskedjor för 
biobränsleproduktion som presterar bättre och öppna en dörr för avancerade biobränslen. 
Allt stöd är tillfälligt per definition och måste tillse att teknik och investeringar kan stå på 
egna ben efter en fastställd tidsperiod.
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Ändringsförslag 309
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(52) När medlemsstaterna utformar sina 
stödsystem har de möjlighet att för en 
begränsad period främja användningen av 
eller investeringar i sådana biobränslen 
som medför extra fördelar – belöningar 
vilka ska fördelas på grundval av 
dokumenterad inneboende kapacitet att 
minska utsläppen av växthusgaser. Detta 
skulle möjliggöra att det utvecklas bättre 
presterande produktionskedjor för 
biobränsle.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av ett avancerat biobränsle är för snäv och teknikföreskrivande. 
Belöningar till avancerade biobränslen bör tilldelas på grundval av dokumenterade fördelar 
när det gäller växthusgasprestationer, dvs. inneboende kapacitet för minskning av 
växthusgasutsläpp. Detta skulle uppfylla behovet att utveckla produktionskedjor för 
biobränsleproduktion som presterar bättre och öppna en dörr för avancerade biobränslen. 
Allt stöd är tillfälligt per definition och måste tillse att teknik och investeringar kan stå på 
egna ben efter en fastställd tidsperiod.
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Ändringsförslag 310
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Alger är en potentiell hållbar framtida källa för produktion av biobränsle.

Ändringsförslag 311
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) När medlemsstaterna utformar sina 
stödsystem har de möjlighet att främja 

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

användningen av sådana biobränslen som 
medför extra fördelar – inbegripet de 
diversifieringsfördelar som är kopplade till 
biobränsleråvaror som avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-
livsmedel, samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin, alger liksom 
växter som inte behöver bevattnas och 
som växer i torra områden för att stoppa 
ökenspridningen – genom att de tar 
hänsyn till de skilda kostnaderna för att 
producera energi från å ena sidan 
traditionella biobränslen och å andra sidan 
sådana biobränslen som medför extra 
fördelar. Medlemsstaterna har möjlighet att 
stimulera investeringar för att utveckla 
sådan teknik med koppling till förnybar 
energi som bara kan bli konkurrenskraftig 
på längre sikt.

Or. en

Motivering

Biodiesel från alger eller från växter som växer i torra områden kommer att ha en extremt 
positiv koldioxidprofil.

Ändringsförslag 312
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) När medlemsstaterna utformar sina 
stödsystem har de möjlighet att främja 
användningen av sådana biobränslen som 
medför extra fördelar – inbegripet de 
diversifieringsfördelar som är kopplade till 
biobränsleråvaror som avfall, 
restprodukter, cellulosa från icke-
livsmedel, samt material som innehåller 
både cellulosa och lignin – genom att de tar 
hänsyn till de skilda kostnaderna för att 

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

producera energi från å ena sidan 
traditionella biobränslen och å andra sidan 
sådana biobränslen som medför extra 
fördelar. Medlemsstaterna bör ha
möjlighet att stimulera investeringar för att 
utveckla sådan teknik med koppling till 
förnybar energi som bara kan bli 
konkurrenskraftig på längre sikt.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 313
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 314
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 315
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Artiklarna 15–17 i direktivet har 
baserats på artikel 95 i fördraget, eftersom 
huvudsyftet med dem är att se till att den 
inre marknaden fungerar på avsett sätt 
genom att man harmoniserar de 
hållbarhetskrav som biobränslen och 
andra biovätskor måste uppfylla för vissa 

(53) Eftersom huvudsyftet med alla 
åtgärder i direktivet är att skydda miljön 
har de baserats på artikel 175.1 i fördraget.
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syften och därigenom underlättar handeln 
mellan medlemsstaterna med biobränslen 
och biovätskor som uppfyller kraven.
Eftersom huvudsyftet med alla övriga
åtgärder i direktivet är att skydda miljön 
har de baserats på artikel 175.1 i fördraget.

Or. en

Motivering

Artikel 175.1 är den enda lämpliga rättsliga grunden. Dubbel rättslig grund är förbehållet 
verkliga undantagsfall då flera mål är lika viktiga men här är det miljöskyddet som är 
viktigast och de nuvarande direktiven om förnybar energi och om biobränslen har också 
antagits med stöd av artikel 175.1. Dessutom har föreskrifterna om biobränslen inte som sitt 
huvudsakliga mål att underlätta handelsutbytet – eftersom de normer som föreskrivs inte alls 
är harmoniserade – utan att fastställa hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag 316
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anpassa de metodologiska principer och 
värden som krävs för att bedöma huruvida 
kriterierna för miljöhållbarhet har uppfyllt 
när det gäller biobränslen och andra 
biovätskor, och att anpassa energiinnehållet 
för drivmedel till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen. Eftersom 
dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom en anpassning av 
metodologiska principer och värden bör de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Kommissionen bör ges befogenhet att 
anpassa de metodologiska principer och 
värden som krävs för att bedöma huruvida 
kriterierna för miljöhållbarhet har uppfyllt 
när det gäller biobränslen och andra 
biovätskor, och att anpassa energiinnehållet 
för drivmedel till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen. Eftersom 
dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom en anpassning av 
metodologiska principer och värden bör de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG. När de 
standardvärden som ska användas för att 
beräkna utsläppen av växthusgaser under 
biobränslens och andra biovätskors 
livscykel fastställs bör kommissionen 
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beakta de värden och de uppgifter som 
erhållits från den mellanstatliga 
klimatpanelen i synnerhet vad avser 
utsläppen av N2O. Vidare bör 
kommissionen försäkra sig om att man 
använder uppdaterade värden för den 
bearbetningsprocess som rör biobränslens 
och biovätskors livscykel.

Or. fr

Motivering

Minskningen av växthusgasutsläppen måste kopplas till kraftfulla hållbarhetskriterier men 
kommer inte att kunna genomföras såvida beräkningsmetoden inte har godkänts av alla 
parter. Den mellanstatliga klimatpanelen är en global myndighet med de främsta experterna.
Det vore därför ytterst förvånansvärt om deras uppgifter inte antogs med hänsyn till att 
Tyskland, Nederländerna, Förenade kungariket och Frankrike redan beslutat att använda 
dem.

Ändringsförslag 317
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anpassa de metodologiska principer och 
värden som krävs för att bedöma huruvida 
kriterierna för miljöhållbarhet har uppfyllts
när det gäller biobränslen och andra 
biovätskor, och att anpassa 
energiinnehållet för drivmedel till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom en 
anpassning av metodologiska principer och 
värden bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(55) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anpassa de metodologiska principer och 
värden som krävs för att bedöma huruvida 
kriterierna för miljöhållbarhet och social 
hållbarhet har uppfyllts när det gäller 
biomassa för energiändamål, och att 
anpassa energiinnehållet för drivmedel till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom en 
anpassning av metodologiska principer och 
värden bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en
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Motivering

Hållbarhetskriterierna liksom även växthusgaskalkylatorn samt de typiska värdena och 
standardvärdena i bilaga VII för all biomassa för energiändamål måste regelbundet 
utvärderas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 318
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anpassa de metodologiska principer och 
värden som krävs för att bedöma huruvida 
kriterierna för miljöhållbarhet har uppfyllts
när det gäller biobränslen och andra 
biovätskor, och att anpassa energiinnehållet 
för drivmedel till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen. Eftersom 
dessa åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom en anpassning av 
metodologiska principer och värden bör de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(55) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anpassa de metodologiska principer och 
värden som krävs för att bedöma huruvida 
kriterierna för miljöhållbarhet och social 
hållbarhet har uppfyllts när det gäller 
biobränslen och andra biovätskor, och att 
anpassa energiinnehållet för drivmedel till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom en 
anpassning av metodologiska principer och 
värden bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Ändringsförslag 319
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) De allmänna målen innebär att 20% av 
gemenskapens hela energiförbrukning ska 
täckas av förnybar energi och 10% av varje 
medlemsstats förbrukning av bensin och 
diesel för transportändamål ska täckas av 

(57) De allmänna målen innebär att 20% av 
gemenskapens hela energiförbrukning ska 
täckas av förnybar energi och 7% av varje 
medlemsstats förbrukning av bensin och 
diesel för transportändamål ska täckas av 
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biobränslen senast 2020. Eftersom dessa 
mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan, på grund 
av den föreslagna åtgärdens omfattning, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

biobränslen senast 2020. Eftersom dessa 
mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan, på grund 
av den föreslagna åtgärdens omfattning, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

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 320
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(57) De allmänna målen innebär att 20% av 
gemenskapens hela energiförbrukning ska 
täckas av förnybar energi och att 8 % av 
energiförbrukningen för transportändamål
i varje medlemsstat ska täckas av förnybar 
energi senast 2020. Eftersom dessa mål 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan, på grund av den 
föreslagna åtgärdens omfattning, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.
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Or. en

Ändringsförslag 321
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska rådet i mars 2007 kom överens om att sätta ett bindande mål på 20 procent 
förnybar energi senast 2020. I detta direktiv fastställs dessutom ett mål om 10 procent 
förnybar energi inom transportsektorn senast 2020. För att konsekvens ska råda måste detta 
skäl ändras i enlighet med detta. 
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Ändringsförslag 322
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sl

Ändringsförslag 323
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) Ensidigt införande av 
miljöskyddsåtgärder som exempelvis 
ramdirektivet för vatten kan utgöra ett 
hinder för att övergripande miljö- och 
energimål, däribland även bekämpandet 
av klimatförändringarna, uppfylls. Det är 
därför viktigt att i samband med 
lagstiftningsarbete, i synnerhet inom 
miljöområdet, beakta användningen av 
förnybara energikällor och att i möjligaste 
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mån undvika mål som strider mot 
varandra.

Or. de

Motivering

För att kunna få till stånd en samstämmig gemensam strategi för miljö- och energipolitiken är 
det nödvändiga att skapa samverkande åtgärder och undvika motstridiga målsättningar. 

Ändringsförslag 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi och 
för hur förnybar energi ska införlivas 
med EU:s inre marknad för energi, till 
förmån för ökad försörjningstrygghet, 
bättre miljöskydd och konkurrenskraft 
och en förstärkt ledarroll för EU på 
industrins område. Det innehåller 
bindande mål på nationell nivå och 
gemenskapsnivå för andelen förnybar 
energi av den totala energiförbrukningen, 
för att säkerställa att andelen förnybar 
energi inom EU:s slutliga 
energiförbrukning uppgår till minst 
20 procent år 2020 och att dessa källor då 
tillhandahåller minst 10 procent av 
bensin- och dieselkonsumtionen för 
transportändamål. Det innehåller också 
bestämmelser om skyddet av nationella 
stödsystem och ingående nationella 
åtgärdsplaner för förnybar energi och 
inrättar dessutom flexibilitetsmekanismer 
mellan medlemsstaterna för uppnåendet 
av målen, administrativa förfaranden och 
infrastruktur för anslutning till 
infrastrukturer beträffande förnybar 
energi. I direktivet fastställs dessutom 
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kriterier för miljömässig och social 
hållbarhet för energi från biomassa.

Or. es

Ändringsförslag 325
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi som 
stärker befintliga nationella stödsystem 
och samtidigt integrerar dem i en 
europeisk energipolitik med minskat 
beroende av tredjeländer, ökad 
försörjningstrygghet, större konkurrens 
och en ledande ställning för 
EU:s industri. Det innehåller bindande mål 
på gemenskapsnivå och nationell nivå för 
andelen förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för transportändamål. 
Det innehåller också bestämmelser om 
ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden och anslutning till elnätet 
beträffande förnybar energi inom EU och i 
de enskilda medlemsstaterna. I direktivet 
fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen och andra 
biovätskor.

Or. de

Motivering

För EU:s framtid är det ytterst viktigt att skapa ett större energioberoende gentemot 
tredjeländer och därmed säkra EU:s försörjningstrygghet och samtidigt förbättra 
konkurrensen på energiområdet inom Europa.
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Ändringsförslag 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi som 
stärker befintliga nationella stödsystem 
och samtidigt bidrar till integrering i en 
europeisk energipolitik med minskat 
beroende av tredjeländer, ökad 
försörjningstrygghet, större konkurrens 
och en ledande ställning för 
EU:s industri. Det innehåller bindande mål 
på gemenskapsnivå och nationell nivå för 
andelen förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för transportändamål. 
Det innehåller också bestämmelser om 
ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden och anslutning till elnätet 
beträffande förnybar energi inom EU och i 
de enskilda medlemsstaterna. I direktivet
fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen och andra 
biovätskor.

Or. de

Motivering

För EU:s framtid är det ytterst viktigt att skapa ett större energioberoende gentemot 
tredjeländer och därmed säkra EU:s försörjningstrygghet och samtidigt förbättra konkurrens 
på energiområdet inom Europa.
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Ändringsförslag 327
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi och 
integreringen av denna på den inre 
energimarknaden. Syftet med detta 
direktiv är att öka andelen förnybar 
energi inom el, värme, kyla och 
transporter för att uppfylla gemenskapens 
mål om åtminstone 20 procent förnybar 
energi senast 2020 och därmed främja en 
trygg energiförsörjning, minska 
växthusgasutsläppen, främja 
teknikutvecklingen och ge möjligheter för 
sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden Det 
innehåller bindande övergripande mål och 
etappmål för andelen förnybar energi av 
den totala energiförbrukningen respektive 
av den energi som används för 
transportändamål. Det innehåller också 
bestämmelser om ursprungsgarantier, 
administrativa förfaranden och anslutning 
till nätet beträffande förnybar energi. I 
direktivet fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen och andra 
biovätskor.

Or. en

Motivering

Huvudsyftet med detta direktiv måste inkluderas.
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Ändringsförslag 328
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den övergripande andelen förnybar energi måste snarast utökas, men man bör inte fastställa 
bindande mål som inte kan uppnås på ett hållbart sätt inom den givna tidsramen. 

Ändringsförslag 329
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi. Det 
innehåller bindande mål för andelen 
förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för transportändamål.
Det innehåller också bestämmelser om 
ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden och anslutning till elnätet 

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi. Det 
innehåller bindande mål för andelen 
förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för transportändamål 
samt för förbättringar av 
energieffektiviteten inom 
transportområdet.. Det innehåller också 
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beträffande förnybar energi. I direktivet 
fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen och andra 
biovätskor.

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

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 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterierna bör omfatta mer än biobränslen, som bara utgör en bråkdel av de 
förnybara energikällorna. De bör innehålla kategorier för hållbara förnybara energikällor 
och omfatta all användning av biomassa för energiändamål.
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Ändringsförslag 331
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi. Det 
innehåller bindande mål för andelen 
förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för transportändamål. 
Det innehåller också bestämmelser om 
ursprungsgarantier, administrativa 
förfaranden och anslutning till elnätet 
beträffande förnybar energi. I direktivet 
fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen och andra 
biovätskor. Det grundar sig på 
definitioner som fastställs i 
direktiv 2003/30/EG.

Or. fr

Motivering

Det bör finnas en kontinuitet när det gäller de definitioner som tillämpas i framtida direktiv.

Ändringsförslag 332
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) ”förnybar energi”: energi från
förnybara, icke-fossila energikällor: 
vindenergi, solenergi, jordvärme och 
fjärrvärme, luftvärme energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vatten (termisk energi och 
vattenkraft), avloppsslam, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas, 
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Or. de

Motivering

Definitionen av förnybara energikällor bör i samband med utskottsförfarandet uppdateras 
och utvidgas i enlighet med den tekniska utvecklingen. Bland annat fattas avloppsslam och 
blandade fraktioner. Vatten bör användas inte enbart för vattenkraft utan även som 
värmekälla (för värmepumpar).

Ändringsförslag 333
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) ”förnybar energi”: energi från förnybara 
(vindenergi, solenergi, luftenergi, 
vattenenergi, markenergi, geotermisk 
energi, vågenergi, tidvattenenergi, 
vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från 
avloppsreningsverk, avloppsslam samt 
biogas,

Or. de

Motivering

Luft, vatten, mark och avloppsslam utgör också potentiella förnybara energikällor framför 
allt när det gäller framtida uppfinningar inom denna energisektor. 

Ändringsförslag 334
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, aerotermisk energi, geotermisk 
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tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

energi, hydrotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

Or. en

Motivering

Definitionen i förslaget innehåller energikällor som kan användas för elproduktion. Eftersom 
direktivet också sätter upp mål för uppvärmning och kylning från förnybara energikällor, ska 
också de källor som kan användas för kylning och uppvärmning inkluderas. För uppvärmning 
och kylning kan termisk energi användas från markkällor men också från luft- och 
vattenkällor. Sålunda ska vid sidan av geotermisk energi också aerotermisk energi (termisk 
energi från luften) och hydrotermisk energi (termisk energi från vatten) beaktas för detta 
direktivs syften.

Ändringsförslag 335
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, saltgradientenergi, 
vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från 
avloppsreningsverk samt biogas,

Or. en

Motivering

Saltgradientenergi är en ny teknik vilken inbegriper alstring av elektricitet från 
tryckförändringar som uppnås genom osmos mellan salt- och sötvatten. Potentialen för 
saltgradientenergi finns i synnerhet där en flod rinner ut i havet. 
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Ändringsförslag 336
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, energi från omgivningsluften,
geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, osmotisk energi,
vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från 
avloppsreningsverk samt biogas,

Or. en

Motivering

Omgivningsluft som används av värmepumpar bör uttryckligen erkännas som en förnybar 
energikälla i direktivet. Detta skulle få definitionen i linje med förslaget att inräkna energi 
från omgivningsluft eller geotermisk energi som används i värmepumpar när det gäller målet 
för förnybar energi i en medlemsstat. Osmotisk kraft har potentialen att utnyttja 
saltkoncentrationen som kan gå mellan havsvatten och sötvatten och bör också uttryckligen 
erkännas som förnybar energi.

Ändringsförslag 337
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, energi från omgivningsluften,
geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, osmotisk energi,
vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från 
avloppsreningsverk samt biogas,

Or. en
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Motivering

Omgivningsluft som används av värmepumpar bör uttryckligen erkännas som en förnybar 
energikälla i direktivet. Detta skulle få definitionen i linje med förslaget att inräkna energi 
från omgivningsluft eller geotermisk energi som används i värmepumpar när det gäller målet 
för förnybar energi i en medlemsstat. Osmotisk kraft har potentialen att utnyttja 
saltkoncentrationen som kan gå mellan havsvatten och sötvatten och bör också uttryckligen 
erkännas som förnybar energi.

Ändringsförslag 338
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, omgivningsluft, geotermisk 
energi, vågenergi, tidvattenenergi, 
osmotisk energi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

Or. fr

Motivering

Omgivningsluft bör betraktas som en förnybar energikälla eftersom den används för 
värmepumpar.

Ändringsförslag 339
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, snö,
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deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas; spillvärme som återvunnits 
från de processer som förtecknats i 
bilaga X och som uppfyller de 
effektivitetskriterier som förtecknats i 
bilaga Y anses också vara en förnybar 
energikälla i detta direktiv,

Or. en

Motivering

Ett i direktivet om förnybara energikällor effektivt sätt att undvika att felaktigt stimulera till 
användning av primärenergi i stället för energi från avfall, är att definiera energi från avfall 
som en förnybar energikälla som ska omfattas av detta direktiv, förutsatt att de förutbestämda 
effektivitetskriterierna för primärprocesserna uppfylls. Snö används i vissa anläggningar för 
kylning och det ska därför inkluderas i definitionen för förnybara källor.

Ändringsförslag 340
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk,
biogas, spillvärme vid 
kraftvärmeproduktion samt naturlig 
kylning; kommissionen får anpassa 
definitionen till den tekniska utvecklingen 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 21.3,

Or. en

Motivering

”Spillvärme” är överskottsvärme från elproduktion eller andra industriella processer och bör 
anses som energi från förnybar källa. Med ”naturlig kylning” avses kylning från djuphav, 
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sjöar och floder.

För att beakta framtida utveckling av nya källor och ny teknik bör kommissionen bemyndigas 
att ändra definitionen genom ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 341
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anpassa definitionen 
till den tekniska utvecklingen i enlighet
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 21.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 342
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna definition måste återspegla den 
tekniska utvecklingen och kan anpassas 
av kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 21.3.

Or. de
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Motivering

För att kunna beakta ny teknik måste kommissionen kunna ändra definitionen genom 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 343
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) aerotermisk energi: energi lagrad i 
form av värme i luften,

Or. en

Motivering

EU-lagstiftningen har ingen harmoniserad definition av aerotermisk, geotermisk och 
hydrotermisk energi. Därför bör det tillhandahållas sådana definitioner i direktivet.

”Aerotermisk energi” hänför sig till termisk energi i luften (jordens atmosfär).

Ändringsförslag 344
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) geotermisk energi: energi lagrad i 
form av värme under den fasta jordytan,

Or. en

Motivering

EU-lagstiftningen har ingen harmoniserad definition av aerotermisk, geotermisk och 
hydrotermisk energi. Därför bör det tillhandahållas sådana definitioner i direktivet.
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”Geotermisk energi” hänför sig till termisk energi i marken under den fasta jordytan.

Ändringsförslag 345
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) hydrotermisk energi: energi lagrad i 
form av värme i ytvattnet,

Or. en

Motivering

EU-lagstiftningen har ingen harmoniserad definition av aerotermisk, geotermisk och 
hydrotermisk energi. Därför bör det tillhandahållas sådana definitioner i direktivet.

”Hydrotermisk energi” hänför sig till termisk energi i ytvattnet (i floder, sjöar eller havet).

Ändringsförslag 346
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) biomassa: det biologiska material som 
inte är helt nedbrutet eller förstenat,

Or. en
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Motivering

Biomassa har definierats på ett restriktivt sätt genom förteckning av sektorprodukter och
avfall av dessa som anses vara biomassa. En bredare och mer allmän definition skulle 
garantera att olika typer av biomassa också skulle täckas.

Ändringsförslag 347
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) biomassa: det biologiska material som 
inte är helt nedbrutet eller förstenat,

Or. en

Motivering

Definitionen av biomassa är för begränsad och utesluter vissa nya förnybara energiformer 
(såsom alger). En bredare definition skulle göra det möjligt att urskilja olika slags biomassa. 
Inom ekologin definieras biomassa som organiskt material.

Ändringsförslag 348
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förknippad industri, liksom den biologiskt 
nedbrytbara delen av industriavfall och 
kommunalt avfall samt rötslam från 
avloppsvatten,

Or. en

Ändringsförslag 349
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Torv är den biologiskt nedbrytbara delen av delvis förruttnad växtlighet och en viktig 
förnybar energikälla i många europeiska länder som Irland, Finland, Estland, Förenade 
kungariket (Skottland), Polen, norra Tyskland, Nederländerna, Sverige och Danmark.

Ändringsförslag 350
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) biomassa: den biologiskt nedbrytbara 
delen av produkter, avfall och 
restprodukter från jordbruk (bland annat 
material av vegetabiliskt och animaliskt 

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

ursprung), skogsbruk och därmed 
förknippad industri, liksom den biologiskt 
nedbrytbara delen av industriavfall och 
kommunalt avfall samt från vattenbruk,

Or. en

Motivering

Alger är en allt större energikälla och därför bör termen ”vattenbruk” ingå i artikeln. 

Ändringsförslag 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I definitionen av biomassa i kommissionens förslag ingår inte produkter från vattenbruk, 
bland vilka kan nämnas alger vilka betraktas som ett potentiellt mycket viktigt råmaterial för
framställning av andra generationens biodiesel.
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Ändringsförslag 352
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) biomassa: biomassa: den biologiskt 
nedbrytbara delen av produkter, avfall och 
restprodukter från jordbruk (bland annat 
material av vegetabiliskt och animaliskt 
ursprung), skogsbruk och därmed 
förknippad industri, liksom den biologiskt 
nedbrytbara delen av industriavfall och 
kommunalt avfall och den del som kan 
omvandlas till gas genom en process med 
hg temperatur,

Or. it

Motivering

Ändringen kompletterar bara den definition av biomassa som ges i texten.

Ändringsförslag 353
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

För att undvika varje form förvirring angående direktivets omfattning ska definitionen av 
biomassa klargöras genom att man särskilt undantar biprodukter från 
mineralraffineringsprocesser.

Ändringsförslag 354
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att undvika varje form förvirring angående direktivets omfattning ska definitionen av 
biomassa klargöras genom att man särskilt undantar biprodukter från 
mineralraffineringsprocesser.

Ändringsförslag 355
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) slutlig förbrukning av energi:
energiprodukter som för energiändamål 
levereras till tillverkningsindustrin, 
transportsektorn, hushållen, 

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

energisektorn i samband med el- och 
värmeproduktion samt inbegripet förluster 
av el och värme vid distribution,

Or. en

Motivering

Slutanvändare är en kategori som omfattar alla.

Ändringsförslag 356
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) slutlig förbrukning av energi: 
energiprodukter som för energiändamål 
levereras till tillverkningsindustrin, 
transportsektorn, hushållen, servicesektorn, 
jordbruket, skogsbruket och 
fiskerinäringen, 

Or. de

Motivering

Beräkningen av den slutgiltiga konsumtionen bör göras på grundval en parallell 
harmonisering av terminologi och statistik.
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Ändringsförslag 357
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution 
av värmeenergi, som till minst 50 % 
härrör från överskottsvärme, kombinerad 
kraftvärmeproduktion eller från 
förnybara energikällor i form av ånga, 
hetvatten eller kylda vätskor från en central 
produktionskälla, via ett nät till en eller 
flera konsumenter,

Or. de

Motivering

Energi används inte enbart i byggnader utan även i industrianläggningar som eventuellt inte 
omfattas av begreppet ”byggnader”. För att undvika olika tolkningar bör det neutrala 
begreppet ”konsument” användas.

Ändringsförslag 358
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Det bör klargöras att denna definition omfattar industriella kunders användning av värmning 
och kylning. 

Ändringsförslag 359
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Fjärrvärmen används inte bara för att värma eller kyla ner utrymmen eller processer utan 
också för att producera kranvatten. Genom att täcka denna efterfrågan bidrar fjärrvärmen till 
att ersätta fossila bränslen.

Ändringsförslag 360
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution av 
värmeenergi i form av ånga, hetvatten eller 
kylda vätskor från en central 
produktionskälla, via ett nät, till ett flertal 
byggnader i syfte att värma eller kyla ner 
utrymmen eller processer eller för att 
producera varmvatten,
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Or. en

Motivering

Fjärrvärmen används i stor omfattning för att producera varmvatten. Detta måste också ingå 
i direktivet.

Ändringsförslag 361
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Fjärrvärmen används inte bara för att värma eller kyla ner utrymmen eller processer utan 
också för att värma vatten i byggnader.

Ändringsförslag 362
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Fjärrvärmen används inte bara för att värma eller kyla ner utrymmen eller processer utan 
också för att värma vatten i byggnader.

Ändringsförslag 363
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Jordvärme: solenergi lagrad i 
jordskorpans övre delar som utvinns ur 
berg, vatten och lösa jordarter .

Or. sv

Motivering

Olika tekniker används för utvinning av värmeenergi ur jord och berggrund. Då olika 
miljöprövning liksom olika tillståndsprocesser används i flera medlemsländer beroende på 
om den utvunna värmen är jordvärme (lagrad solvärme) eller geotermisk energi med 
geologiskt ursprung bör också definitionerna särskiljas.

Ändringsförslag 364
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Geotermisk värme: energi med 
ursprung i geologisk process lagrad i 
form av värme under den fasta jordytan.
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Or. sv

Motivering

Olika tekniker används för utvinning av värmeenergi ur jord och berggrund. Då olika 
miljöprövning liksom olika tillståndsprocesser används i flera medlemsländer beroende på 
om den utvunna värmen är jordvärme (lagrad solvärme) eller geotermisk energi med 
geologiskt ursprung bör också definitionerna särskiljas.

Ändringsförslag 365
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) biobränslen: flytande eller gasformiga 
bränslen som framställs av biomassa och 
som används för transportändamål, i 
enlighet med bilaga VII,

Or. de

Motivering

Definitionerna i artikel 2 i direktiv 2003/30/EG bör tas över för att skapa kontinuitet och för 
att den rättsliga säkerheten ska kunna tillgodoses. Definitionen på bioetanol bör anpassas 
efter gällande nomenklatur.

Ändringsförslag 366
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) biobränslen: flytande eller gasformiga 
bränslen som framställs av biomassa och 
som används för transportändamål1,

____________
1 Underkategorier till biobränslen ska 
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definieras enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/30/EG av den 
8 maj 2003 om främjande av 
användningen av biodrivmedel eller 
andra förnybara drivmedel.

Or. en

Motivering

Särskilda definitioner angående biobränslen ges i direktiv 2003/30/EG och bör hänvisas till i 
en fotnot.

Ändringsförslag 367
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) cellulosabiobränsle: biobränsle som 
härrör från cellulosa, halvcellulosa eller 
lignin och som kommer från förnybar 
biomassa,

Or. en

Ändringsförslag 368
Henrik Lax

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) våtmark: mark som under hela året 
är täckt eller genomdränkt av vatten,

Or. en
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Motivering

Eftersom våtmarken ingår i de hållbarhetskriterier som beskrivs i artikel 15, måste den 
definieras. Det finns dock jordar som inte klassificeras som våtmarker men som kan täckas av 
vatten under en betydande del av året, särskilt om väderförhållandena är våta. Därför bör 
endast permanent vattentäckning accepteras som ett kriterium för våtmark.

Ändringsförslag 369
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) outnyttjad mark, förstörd mark eller 
marginell mark: mark som inte är och 
som sedan 1990 inte varit skog eller 
våtmark, som varken är mark med högt 
bevarandevärde eller ligger i närheten av 
sådan mark eller inom värdefulla 
naturskyddsområden eller fridlysta 
områden och som inte använts för 
jordbruksändamål på åtminstone tio år; 
denna tidsperiod kan emellertid vara 
kortare eller längre beroende på 
om marken är i norra eller södra Europa 
och med hänsyn tagen till faktorer 
som jordhöjning, klimatzoner och 
traditionellt framvuxna naturtyper,

Or. sv

Motivering

Vad som avses med outnyttjad, förstörd eller marginell mark varierar mellan 
medlemsländerna, liksom anledningen till att vissa markområden hänförs till denna kategori. 
I länder med en naturlig växtcykel för skog om 100–120 år fungerar inte de gränser som satts 
i rapporten. Således kan inte de norra delarna av Skandinavien (hälften eller 50%) räknas 
som ”degraded land”. I delar av Europa låter man jorden återhämta sig under långa 
tidsperioder för att bevara traditionell flora och fauna.
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Ändringsförslag 370
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) ursprungsgaranti: ett elektroniskt 
dokument som visar att en viss mängd 
energi producerats från förnybara 
energikällor,

(g) ursprungsgaranti: ett elektroniskt 
dokument som visar att en viss mängd 
energi producerats från förnybara 
energikällor och är överförbar i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv,

Or. de

Motivering

Överförbarhet för ursprungsgarantier bör utgöra ett standardkrav för att EU:s mål ska kunna 
uppnås till lägsta möjliga kostnad för medborgarna. I artikel 9 fastställs regler för fall då 
handeln med ursprungsgarantier inkräktar på en medlemsstats försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 371
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) ursprungsgaranti: ett elektroniskt 
dokument som visar att en viss mängd 
energi producerats från förnybara 
energikällor,

(g) ursprungsgaranti: ett elektroniskt 
dokument som visar att en viss mängd 
energi producerats från hållbara förnybara 
energikällor,

Or. en
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Ändringsförslag 372
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) målredovisningsintyg (TAC): ett 
elektroniskt dokument med särskild 
märkning som utgör ett bevis för att en 
bestämd mängd energi producerats från 
en förnybar energikälla och kan 
inberäknas i de bindande målen i den 
levererande medlemsstaten eller i den 
andra medlemsstaten,

Or. de

Motivering

Enda syftet med målredovisningsintyget är att betraktas som mål. De kan inte jämställas med 
ursprungsgarantier.

Ändringsförslag 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) stödsystem: ett system som grundar sig 
på en medlemsstats ingripande genom nya 
eller förstärkta stimulansåtgärder för en 
utvidgad och ökad användning av
förnybar energi, varvid nationella 
stödsystem ska anses innefatta framför 
allt krav beträffande förnybar energi, 
investeringsfrämjande skattebefrielser 
eller skattelättnader, skatteåterbäringar 
och system för direkt prisstöd, framför allt 
i form av system för inmatningsstöd och 
premier,
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Or. es

Motivering

Att stödsystem för förnybar energi spelar en avgörande roll framgår av att det har gjort det 
möjligt för dessa energikällor att inta sin plats i dagens EU, och de fortsätter att spela en 
viktig roll för den framtida utvecklingen. De måste därför definieras på lämpligt sätt och 
vederbörligt beaktas i direktivet.

Ändringsförslag 374
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) stödsystem: ett system som grundar sig 
på en medlemsstats marknadsintervention 
och som gör det lättare för förnybar energi 
att komma ut på marknaden genom att 
minska produktionskostnaden, öka 
försäljningspriset, eller öka 
försäljningsvolymen genom införande av 
krav beträffande förnybar energi.
Stödsystem av detta slag omfattar bland 
annat åtaganden gällande kvoter som 
avser gröna certifikat som kan köpas och 
säljas, investeringsstöd, skattebefrielse 
eller skattelättnader, skatteåterbetalning 
eller direkta prisstödsystem, särskilt för 
”net-metering” och nettopremier.

Or. de

Motivering

Sådan teknik som avser förnybara energikällor ska särskilt stödjas och främjas genom 
nationella nettopremieprogram.
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Ändringsförslag 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) överföringsintyg: ett elektroniskt 
dokument med särskild märkning, som 
utgör ett bevis för att en bestämd mängd 
energi producerats från förnybara 
energikällor för att uppnå medlemsstatens 
mål.

Or. de

Motivering

Överföringsintyget ska fungera som ett intyg på andelen förnybar energi för medlemsstaterna, 
medan ursprungsgarantin är ett intyg för energiproducenter, energileverantörer eller 
energikonsumenter.

Ändringsförslag 376
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) nya anläggningar: anläggningar som 
producerar energi från förnybara 
energikällor och som tagits i bruk efter att 
detta direktiv trädde i kraft eller 
anläggningar som efter ikraftträdandet av 
detta direktiv använder biomassa som 
bränsle i stället för konventionella 
energikällor eller anläggningar vars 
produktionskapacitet ökat efter att detta 
direktiv trädde i kraft.

Or. de

Motivering

En definition av begreppet ”nya anläggningar” gör texten mer begriplig och möjliggör 
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ändring av energikälla eller ökning av produktionskapaciteten. 

Ändringsförslag 377
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) kraftvärmeverk: en anläggning som 
producerar elektricitet och värmeenergi i 
form av ånga, hett vatten eller kylda 
vätskor för uppvärmning eller kylning av 
lokaler eller för uppvärmning, kylning 
eller produktion av ånga för 
industrianläggningar.

Or. fr

Motivering

Kraftvärmeverk spelar redan idag en mycket viktig roll i medlemsstaternas energisystem och 
kommer i framtiden att spela en ännu större roll eftersom andelen energi från biomassa 
kommer att öka. Kraftvärmeverken är ytterst effektiva (väsentligt effektivare än de klassiska 
värmeverken eller industri- eller hushållsvattenvärmare) och erbjuder mycket intressanta 
kombinationsmöjligheter med biomassa och biogas.

Ändringsförslag 378
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) omsättningsbar kredit för 
biobränslen: ett elektroniskt dokument 
som bevisar att en viss mängd biobränsle i 
energitermer, vilket uppfyller de relevanta 
hållbarhetskriterierna i artikel 15, 
levererades för konsumtion som 
drivmedel på en gemenskapsmarknad 
inom EU.
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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 379
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) biometan: metan från förnybara 
källor som uppgraderats till 
naturgaskvalitet.

Or. en

Motivering

Biometan (metan från förnybara källor som uppgraderats till naturgaskvalitet) ingår i 
definitionen av biobränslen men förbises jämt.

Ändringsförslag 380
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) mark med högt bevarandevärde:
– områden med globalt, regionalt eller 
nationellt viktiga koncentrationer av 
värdefull biologisk mångfald (såsom 
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endemiska arter, utrotningshotade arter, 
tillflyktsorter),
– globalt, regionalt eller nationellt 
betydelsefulla större landskapsområden 
där överlevnadsdugliga bestånd av de 
flesta om än inte alla naturligt 
förekommande arter finns i naturliga 
fördelningsmönster och stort antal,
– områden som ligger i, eller innehåller, 
sällsynta, hotade eller sårbara ekologiska 
system,
– områden som erbjuder ett 
grundläggande naturligt skydd 
i risksituationer (exempelvis skyddande 
avrinningsområden och områden som 
skyddar mot erosion),
– områden av grundläggande betydelse 
för att uppfylla lokalsamhällens behov 
(exempelvis försörjning och hälsovård),
– områden av avgörande betydelse för 
lokalsamhällens traditionella kulturella
identitet (områden med kulturell, 
ekologisk, ekonomisk eller religiös 
betydelse som fastställts i samråd med 
sådana lokalsamhällen).

Or. en

Motivering

För artikel 15.3 behövs begreppet mark med högt bevarandevärde definieras. Forest 
Stewardship Council utvecklade ursprungligen ett system för att utvärdera bevarandevärden 
som i dag ingår i FSC:s certifieringssystem och är en stabil ram för att identifiera områden 
med högt bevarandevärde. Sådana områden kan vara skyddade enligt nationell lagstiftning 
eller internationella konventioner, men så behöver inte vara fallet.
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Ändringsförslag 381
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) olika transportsektorer: transporter 
på järnväg, till lands och på inre 
vattenvägar. 

Or. de

Motivering

Enlig principen om att förorenaren ska betala (titel XIX, artikel 174.2 i EU-fördraget) ska det 
transportslag som står för den högsta förbrukningen av fossila bränslen och orsakar de 
största koldioxidutsläppen bidra mest till att öka andelen förnybar energi. En definition av 
olika transportsektorer är nödvändig för en rättvis och öppen ansvarsfördelning.

Ändringsförslag 382
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) bränsleleverantör: juridisk person 
som levererar drivmedel för 
vägtransporter till konsumentmarknaden, 
vanligtvis vid tjänstestället.

Or. en

Motivering

Det bör råda en klar ansvarsfördelning mellan å ena sidan tillhandahållaren av biobränslen, 
som ska se till att utverka giltigt certifikat och å andra sidan bränsleleverantören, som ska 
ansvara för att certifikatet överlämnas, som ett led i arbetet med offentliggörande, för att
garantera att kriterierna uppfylls. Tillhandahållaren av biobränslen som direkt ingår i 
biobränslets leveranskedja har tillgång till samtliga uppgifter om växthusgas/hållbarhet och 
bör vara ansvarig. Ett tydligt ansvar förstärker deltagande, regelefterlevnad och 
uppgiftsintegritet.
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Ändringsförslag 383
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ic) Tillhandahållare av biobränsle: 
juridisk person som antingen producerar 
biobränsle inom Europeiska unionen eller 
utanför Europeiska unionen för export till 
Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Det bör råda en klar ansvarsfördelning mellan å ena sidan tillhandahållaren av biobränslen, 
som ska se till att utverka giltigt certifikat och å andra sidan bränsleleverantören, som ska 
ansvara för att certifikatet överlämnas, som ett led i arbetet med offentliggörande, för att
garantera att kriterierna uppfylls. Tillhandahållaren av biobränslen som direkt ingår i 
biobränslets leveranskedja har tillgång till samtliga uppgifter om växthusgas/hållbarhet och 
bör vara ansvarig. Ett tydligt ansvar förstärker deltagande, regelefterlevnad och 
uppgiftsintegritet.

Ändringsförslag 384
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led id (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(id) massbalans: metod med vilken det 
kan visas att leveransen av råvaran eller 
biobränslet i fråga hämtades från en 
central till vilken råvaran eller 
biobränslet, vars hållbarhetsegenskaper 
beskrivs i bifogad dokumentation, tidigare 
inlämnats och att den uttagna kvantiteten 
av råvaran eller biobränslet som denna 
dokumentation hänförs sig till, inte 
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överskrider den inlämnade kvantiteten.

Or. en

Motivering

Detta är den definition som kommissionen föreslagit i SEK (2008)85 Volym II 
(kommissionens interna arbetsdokument). Inom gemenskapens system för biobränslen bör det 
erkännas att det finns två system för praktisk informationshantering genom leveranskedjan, 
nämligen massbalansmetoden och metoden med ”beställ och gör anspråk på” (book and 
claim), i stället för att föreskriva en enda metod. Aktörerna bör ges handlingsfrihet så de kan 
välja den lämpligaste metoden från fall till fall och således se till att produktionen av 
hållbara biobränslen sker så kostnadseffektivt som möjligt.

Ändringsförslag 385
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ie (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ie) ”beställ och gör anspråk på” (book 
and claim): metod med vilken det kan 
visas att en kvantitet av råvara eller 
biobränsle som motsvarar kvantiteten i 
leveransen i fråga, och med 
hållbarhetsegenskaperna beskrivna i 
bifogad dokumentation, har producerats 
någonstans i världen, och att denna 
dokumentation inte har och inte kommer 
att bli knuten till någon annan leverans 
av biobränsle i syfte att kontrollera 
hållbarheten.

Or. en

Motivering

Detta är den definition som kommissionen föreslagit i SEK (2008)85 Vol II (kommissionens 
interna arbetsdokument). Inom gemenskapens system för biobränslen bör det erkännas att det 
finns två system för praktisk informationshantering genom leveranskedjan, nämligen 
massbalansmetoden och metoden med ”beställ och gör anspråk på” (book and claim), i 
stället för att föreskriva en enda metod. Aktörerna bör ges handlingsfrihet så de kan välja den 
lämpligaste metoden från fall till fall och således se till att produktionen av hållbara 
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biobränslen sker så kostnadseffektivt som möjligt.

Ändringsförslag 386
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål för användningen av förnybar energi Mål och åtgärder för användningen av 
förnybar energi

Or. en

Ändringsförslag 387
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att deras 
andel förnybar energi av den slutliga 
energiförbrukningen år 2020 minst 
motsvarar deras övergripande mål för 
andelen förnybar energi under det året, i 
enlighet med vad som anges i tredje 
kolumnen i bilaga I del A i syfte att 
garantera att det bindande målet om en 
minst 20-procentig andel av energin från 
förnybara källor i gemenskapens slutliga 
energiförbrukning kommer att uppfyllas.

Or. en

Motivering

Europeiska rådet i mars 2007 kom överens om att sätta ett bindande mål på 20 procent 
förnybar energi senast 2020.
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Ändringsförslag 388
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om målet inte kan uppnås på ett hållbart sätt, bör det senareläggas.

Ändringsförslag 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Två eller flera medlemsstater kan 
gemensamt uppfylla de mål som avses i 
bilaga I, del A, för att kunna dra nytta av 
synergieffekten.
(a) Medlemsstaterna får i detta syfte 
inrätta system som gör det möjligt för 
individer att till tredje part överföra 
målredovisningsintyg (TAC), som kan 
inberäknas i nationella mål i enlighet med 
artikel 10.
(b) Två eller flera medlemsstater kan 
komma överens om att av statistiska skäl 
sinsemellan överföra energi från 
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förnybara energikällor för att kunna 
inberäkna dem i sina nationella mål.
(c) Medlemsstater kan komma överens om 
att tillämpa gemensamma projekt i vilka 
en eller flera medlemsstater stödjer 
projekt som främjar användningen av 
förnybar energi i en annan medlemsstat 
för att kunna beräkna en del av den 
därigenom producerade förnybara 
energin för egen räkning.
(d) Två eller flera medlemsstater kan 
komma överens om att gemensamt 
uppfylla mål, till exempel genom att 
inrätta gemensamma gränsöverskridande 
transportsystem eller genom att öppna 
upp sina nationella system för energi från 
andra medlemsstater. I sådana fall måste 
de gemensamt tillhandahålla bevis för den 
andel förnybar energi i slutkonsumtionen 
som de vill uppge gemensamt om de vill 
uppfylla sina mål individuellt. 

Or. de

Motivering

Ett flexibelt system mellan medlemsstaterna är nödvändigt för att kunna uppnå målen.

Ändringsförslag 390
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Eftersom det inte finns någon EU-
övergripande plan som främjar 
användningen av energi från förnybara 
energikällor är det väsentligt att de 
nationella stödsystemen fungerar väl så 
att de mål som uppställs i direktivet ska 
kunna uppnås, detta bland annat för att
a) uppnå de nationella och EU-
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övergripande tillväxtmålen,
b) uppfylla de miljöskyddsmål som ligger 
till grunden för de nationella 
stödsystemen på ett sätt som bäst 
återspeglar den nationella potentialen och 
de enskilda medlemsstaternas situation, 
och
c ) garantera en säker och väl avvägd 
energiförsörjning.
För att de mål som fastställs i detta 
direktiv ska kunna genomföras på ett så 
effektivt sätt som möjligt måste 
medlemsstaterna fritt kunna besluta om 
och i vilken utsträckning som de godtar 
att energi från förnybara energikällor 
som producerats i en annan medlemsstat 
får ingå i främjandet av deras nationella 
stödsystem. Om nödvändigt kan detta 
även resultera i en begränsning av 
handeln.

Or. de

Motivering

Tillämpningen av nationella stödsystem utgör för närvarande det mest lovande verktyget för 
att kunna uppfylla de mål som uppställs i direktivet.

Ändringsförslag 391
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska unionens övergripande
mål för förbrukningen av förnybar energi 
såsom en andel av den övergripande 
slutliga energiförbrukningen 2020 ska 
vara minst 20 procent.

Or. en
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Motivering

Vid sidan av en verklig marknadsintegrering av förnybar energi på den befintliga 
energimarknaden är avsikten med detta direktiv att tillse att gemenskapen kommer att 
uppfylla sitt 20-procentsmål för förnybar energi 2020, vilket de 27 statscheferna enhälligt 
kom överens om i mars 2007.

Ändringsförslag 392
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Endast slutmålet bör fastställas. Enligt subsidiaritetsprincipen ska medlemsstaterna själva 
besluta hur och när målen ska uppfyllas eftersom dessa är beroende av teknikutvecklingen 
som ju inte är förutsebar.

Ändringsförslag 393
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Bindande etappmål är nödvändiga för att garantera tidiga framsteg i utvecklingen av 
förnybar energi. 

Ändringsförslag 394
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I avsaknad av ett EU-omfattande 
stödsystem och för att garantera att de 
nationella stödsystemen på ett effektivt 
sätt kan verka för detta direktivs syften 
måste de enskilda medlemsstaterna själva 
få besluta om huruvida och i vilken 
omfattning de vill låta energi som 
produceras från förnybara källor i andra 
medlemsstater komma i fråga för bidrag 
från deras nationella stödsystem samt 
avgöra om och i vilken omfattning de 
låter förnybar energi som producerats på 
sitt territorium komma i fråga för bidrag 
från det nationella stödsystemet i en 
annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Tillägget har gjorts för att åter betona att nationella stödsystem måste förbli under 
medlemsstaternas kontroll.
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Ändringsförslag 395
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Två eller fler medlemsstater kan 
uppfylla sina bindande enskilda 
nationella mål genom gemensamma 
verksamheter enligt artiklarna 9, 10 och 
10a.

Or. en

Motivering

Bilateralt och multilateralt samarbete för att uppfylla enskilda nationella mål kan göra det 
möjligt för medlemsstaterna att utveckla förnybar energi på ett mer flexibelt och effektivt sätt.

Ändringsförslag 396
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 8 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet, 
men bara på villkor att energin från 
förnybara källor på transportområdet 
uppfyller kriterierna för miljöhållbarhet i 
artikel 15. Målet ska regelbundet ses över 
vart tredje år från och med 2012 på 
grundval av de kommissionsrapporter 
som avses i artikel 20.

Vid beräkningen av den totala 
energiförbrukning som avses i första 
stycket, ska petroleumprodukter förutom 
bensin och diesel inte tas med.
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Or. en

Motivering

Följderna av att snabbt öka framställningen av biodrivmedel ur råvaror från 
jordbrukssektorn är till stor del okända. Detta är ett tungt vägande argument för att gå 
försiktigt fram, med stegvisa åtgärder. Förslagets bindande mål om 10 % förefaller alltför 
optimistiskt. Vi ska inte sträva efter att nå ett mål till varje pris, utan att införa bestämmelser 
som är bra för klimatet. Det vore därför klokt att sänka målet och utveckla en politik som 
bygger på regelbunden utvärdering (”lära genom att göra”), såväl för de övergripande 
målen som för åtgärdsramen och metoderna.

Ändringsförslag 397
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2015 är 4% av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet. 
Kommissionen kan, på grundval av 
resultaten av den övervakning och 
rapportering som krävs enligt artikel 20 
och inom vederbörlig tid, föreslå att detta 
direktiv ändras så att medlemsstaterna 
tillser att andelen energi från förnybara 
källor på transportområdet ökar mellan 
2015 och 2020.

Or. en

Motivering

Ett lägre mål bör sättas fram till 2015 och detta mål kan sedan höjas i ett senare skede på 
grundval av uppdaterade uppgifter och på hur andra generationens biobränslen utvecklas i 
framtiden. Målet om 4 procent härstammar från följande: I den vägledande planen i bilaga I 
B anges att medlemsstaterna vid utgången av 2014 bör ha uppnått 35 procent av målet för 
2020. Om den matematiska formeln i bilaga I B används och med tanke på att biobränslen 
2005 stod för 1 procent av drivmedlen, kan man dra slutsatsen att målet 2015 bör ligga kring 
4 procent (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).
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Ändringsförslag 398
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet år 
2020 är minst 10% av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet, 
men bara på villkor att energin från 
förnybara källor på transportområdet 
uppfyller kriterierna för miljöhållbarhet i 
artikel 15. Vid utgången av 2015 kan 
medlemsstaterna fastställa som mål att 
minst 1 % av den slutliga 
energiförbrukningen inom 
transportområdet ska komma från 
cellulosabiobränslen, biogas och 
biobränslen från vegetabilisk eller 
animalisk avfallsolja eller växter som inte 
används som livsmedel. Medlemsstaterna 
ska tillse att år 2020 minst 2% av den 
slutliga energiförbrukningen inom 
transportområdet kommer från 
cellulosabiobränslen, biogas och 
biobränslen från vegetabilisk eller 
animalisk avfallsolja eller växter som inte 
används som livsmedel. Målen ska 
regelbundet ses över vart tredje år från 
och med 2012 på grundval av de 
kommissionsrapporter som avses i 
artikel 20.

Or. en

Motivering

För att tillse att målet uppnås progressivt från det att direktivet träder i kraft behövs ett 
etappmål för 2015. Ett av Europeiska rådets villkor för att 10-procentsmålet om förnybar 
energi på transportområdet ska kunna uppnås, är att andra generationens biobränslen blir 
tillgängliga. Genom att fastställa ett delmål för cellulosabiobränslen och avancerade 
biobränslen är detta villkor uppfyllt.
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Ändringsförslag 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

EU ska för perioden fram till 2020 
fastställa tillfälliga minimivärden på 6 % 
för 2012 och 8 % för 2016.

Or. de

Motivering

Den andel förnybar energi som fastställts för transportsektorn utgör ett ytterst ambitiöst mål. 
Om man lyckas uppnå målet 10 procent fram till 2020 är detta för närvarande tillräckligt. 
Det i artikel 3.3 obligatoriska tillfälliga målet för biobränslen är nödvändigt som en färdplan 
för utbyggnaden av den europeiska biobränsleindustrin.

Ändringsförslag 400
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
från förnybara källor på 
vägtransportområdet år 2020 är minst 10% 
med utgångspunkt från energin.

Or. en



AM\728453SV.doc 99/110 PE407.891v01-00

SV

Motivering

I princip innebär inte införandet av 10 procent förnybara vägtransportbränslen att man får 
en ”andel förnybar energi” på 10 procent. Den omarbetade texten kommer att garantera 
konsekvens med de övergripande principer som införts i direktivet och särskilt med 
uträkningsmetoden i bilaga VII.

Ändringsförslag 401
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 10 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet. 
Minst 30 % av målet ska uppfyllas med 
hjälp av el eller vätgas från förnybara 
källor eller energi från biomassa av 
cellulosa och lignin eller alger.

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 teknik. 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 gav Europeiska miljöbyrån rådet att hålla 
konsumtionen av s.k. första generationens biobränslen under 10 procent. 
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Ändringsförslag 402
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 10 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet. 
När det gäller elkraft för järnvägsdrift 
som levereras av elproducenter eller 
elleverantörer ska samma andel förnybar 
energi krävas som den andel förnybar 
energi som gäller för 
energiförbrukningen för vägtransporter.
Varje medlemsstat ska ange för de olika 
transportsektorerna i vilken utsträckning 
varje enskild sektor ska bidra till att 
uppfylla det övergripande målet och hur 
stor andelen av energi från förnybara 
energikällor ska vara i varje enskild 
sektors slutkonsumtion av energi år 2020.

Or. de

Motivering

Om inte den föreslagna ändringen görs skulle detta medföra att den väsentligt högre andel 
förnybar energi som krävs för eldriven järnväg enbart skulle gälla för denna sektor och inte 
för andra transportsektorer. Genom ändringen drabbas inte järnvägstransporterna av 
orättvist höga extra kostnader. Principerna om att ”förorenaren betalar” (EG-fördraget, 
avdelning XIX, artikel 174.2) och om öppenhet när det gäller ansvarsfördelningen tillgodoses 
genom denna ändring.
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Ändringsförslag 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 10 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet, 
varvid biobränslen och andra biovätskor 
som tillgodoräknas för uppfyllandet av 
målet ska uppfylla de hållbarhetskriterier 
som föreskrivs i artikel 15. Vid utgången 
av 2015 får medlemsstaterna fastställa 
som mål att minst 1 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet 
ska komma från cellulosabiobränslen.
Medlemsstaterna ska se till att andelen 
cellulosabiobränsle på transportområdet 
2020 är minst 2 % av dess slutliga 
energiförbrukning på detta område.

Or. en

Motivering

Ett av Europeiska rådets villkor för att 10-procentsmålet ska kunna uppnås, är att andra 
generationens biobränslen blir tillgängliga. Genom att fastställa ett delmål för 
cellulosabiobränslen är detta villkor uppfyllt.

Ändringsförslag 404
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 10% av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet 
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och att medlemsstaternas 
energieffektivitet när det gäller 
transporter förbättras med minst 
20 procent senast 2020 med 2005 som 
utgångspunkt. Förnybara källor på 
transportområdet ska uppfylla de 
miljömässiga och sociala 
hållbarhetskriterier som fastställs i 
artikel 15 och kommer regelbundet att ses 
över varje år från och med 2010 på 
grundval av kommissionens rapporter i 
enlighet med artikel 20.

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. Stor 
försiktighet är nödvändig när det gäller utvecklingen av förnybar energi för transporter 
eftersom en ökning i produktionen av biobränsle kan visa sig få oförutsedda sociala och 
miljömässiga följder. Därför är en tidig och ofta återkommande övervakning från 
kommissionens sida av grundläggande betydelse.

Ändringsförslag 405
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 10 % av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet, 
under förutsättning att det kan ske på ett 
hållbart sätt.

Or. en

Motivering

Om målet inte kan uppnås på ett hållbart sätt, bör det senareläggas.
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Ändringsförslag 406
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi och energi från torv som 
uppfyller hållbarhetskriterierna på 
transportområdet år 2020 är minst 10 % av 
den slutliga energiförbrukningen på 
transportområdet.

Or. en

Motivering

Torv är en långsamt förnybar biomassa. Torv som uppfyller hållbarhetskriterierna 
(certifierad torvproduktion från redan utdikade sumpskogar och kärrmark) måste räknas in i 
biobränslemålet. Genom att klassificera torv som delvis förnybar skulle EU komma närmare 
sina mål.

Ändringsförslag 407
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 408
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 7% av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet.

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 409
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommission måste därför i samband 
med lagstiftningsarbetet, i synnerhet inom 
miljöområdet, beakta användningen av 
förnybara energikällor och i möjligaste 
mån undvika mål som strider mot 
varandra.

Or. de
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Motivering

För att kunna få till stånd en samstämmig gemensam strategi för miljö- och energipolitiken är 
det nödvändiga att skapa samverkande åtgärder och att undvika motstridiga målsättningar 
(exempelvis konsekvenserna för vattenkraftproduktionen av ramdirektivet för vatten). 

Ändringsförslag 410
Anni Podimata

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En medlemsstat som inte når upp till
sitt etappmål när det gäller andelen 
förnybar energi ska drabbas av 
ändamålsenliga, proportionerliga och 
avskräckande påföljder från 
kommissionens sida.

Or. en

Motivering

Utan påföljder skulle medlemsstater kunna underlåta att uppnå sina etappmål och detta 
skulle stå i strid med en progressiv utveckling av marknaden för förnybar energi och äventyra 
uppnåendet av målet 2020.

Ändringsförslag 411
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillgången på trä som råvara för 
industrin måste tryggas vid främjandet av 
förnybar energi. För att undvika 
konflikter mellan bearbetningsindustrin 
och energisektorn får det inte finnas 
några stöd som gynnar användningen av 
träråvaror för energialstring.
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Or. en

Motivering

Tillgången på trä som råvara för industrin måste tryggas vid främjandet av förnybar energi 
eftersom träbearbetningsindustrin skapar 13 gånger fler arbetstillfällen och 8 gånger större 
mervärde än direkt energianvändning. En effektivitetsprincip bör tillämpas för användningen 
av naturresurser och produktion av bioenergi. Stöd som gynnar användning av träråvara för 
energialstring bör inte förekomma för att undvika konflikter mellan bearbetningsindustrin och 
energisektorn. Utnyttjandet av trä- och skogsavfall ska främjas.

Ändringsförslag 412
Vladimír Remek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat inte lyckas uppnå 
sitt övergripande mål för andelen energi 
från förnybara energikällor ska den 
medlemsstatens sammanlagda 
bemödanden att minska utsläppen beaktas 
när denna medlemsstats insatser bedöms.

Or. cs

Motivering

Huvudsträvan och huvudsyftet ska vara att minska koldioxidutsläppen. Även energikällor som 
inte avger kol och inte härrör från en förnybar energikälla ska inkluderas i målen, som 
exempelvis kärnkraft och rent kol.

Ändringsförslag 413
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat beslutar att 
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minska kapaciteten av sådan 
energiproduktion som inte bidrar till 
CO2-utsläpp, ska dess mål för andelen 
energi från förnybara energikällor höjas 
med motsvarande mängd.

Or. sv

Motivering

Utsläppen av koldioxid får inte öka som en följd av att CO2-reducerande produktionskällor 
ersätts med import. För att garantera EU:s framtida energiförsörjning kan den mängd energi 
som landet i fråga bidrar med till den blivande inre energimarknaden inte heller minska i stor 
omfattning. Det är av stor vikt att de övergripande målsättningarna för utsläppsminskningar 
inte äventyras.

Ändringsförslag 414
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Eftersom det inte finns någon EU-
övergripande plan som främjar 
användningen av energi från förnybara 
energikällor är det väsentligt att de 
nationella stödsystemen fungerar väl så 
att de mål som uppställs i direktivet ska 
kunna uppnås, detta bland annat för att
a) uppnå de nationella och EU-
övergripande tillväxtmålen,
b) uppfylla de miljöskyddsmål som ligger 
till grunden för de nationella 
stödsystemen på ett sätt som bäst 
återspeglar den nationella potentialen och 
de enskilda medlemsstaternas situation, 
och
c ) garantera en säker och väl avvägd 
energiförsörjning.
För att de mål som fastställs i detta 
direktiv ska kunna genomföras på ett så 
effektivt sätt som möjligt måste 
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medlemsstaterna fritt kunna besluta om 
och i vilken utsträckning som de godtar 
att energi från förnybara energikällor 
som producerats i en annan medlemsstat 
får ingå i främjandet av deras nationella 
stödsystem. Om nödvändigt kan detta 
även resultera i en begränsning av 
handeln.

Or. de

Motivering

Tillämpningen av nationella stödsystem utgör för närvarande det mest lovande verktyget för 
att kunna uppfylla de mål som uppställs i direktivet.

Ändringsförslag 415
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att se till att den globala 
konkurrensen, framför allt inom 
energikrävande industrier, inte varaktigt 
påverkas av utbyggnaden av förnybar 
energi.

Or. de

Motivering

Kostnaderna för utbyggnaden av förnybar energi täcks i flesta fall av offentliga medel. Detta 
gäller både för nätutbyggnaden och för byggnation av anläggningar. Detta drabbar i stor 
uträckning industrier som redan får vidkännas de negativa konsekvenserna av handeln med 
utsläppsrätter. Om vi vill slå vakt om arbetstillfällena i EU inom dessa industrier är det 
nödvändigt att dessa industrier inte belastas med ytterligare kostnader.
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Ändringsförslag 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ifall kostnaderna för genomförandet 
av detta direktiv ska bekostas av 
energikonsumenterna ska 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att se 
till att den globala konkurrensen inom 
energikrävande industrier upprätthålls.

Or. de

Motivering

Om kostnaderna för att främja förnybara energikällor inkluderas i elpriset kommer de 
energikrävande industrierna att bekosta en icke oansenlig andel av utbyggnaden av förnybara 
energikällor. Tillverkningsindustrin och energikrävande industri kommer att drabbas av 
konkurrensnackdelar om elpriset höjs på grund av överföringsmekanismen. Energikrävande 
industri får inte ytterligare belastas och medlemsstaterna måste därför ges möjlighet att 
bevilja dem lättnader.

Ändringsförslag 417
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska se över EU:s mål 
för förnybar energi och beräkna den 
potentiella andel som kan erhållas genom 
andra energikällor med låg kolhalt.

Or. fr

Motivering

Huvudmålet måste vara att minska koldioxidutsläppen. I detta syfte bör man beakta alla 
energiformer som har låg kolhalt. För att kunna uppnå de mål som uppställts i kampen mot 
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klimatförändringen måste vi i stor utsträckning använda energikällor med låg kolhalt, 
däribland kärnkraft.

Ändringsförslag 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att underlätta införandet av el- och vätgasfordon behövs en metod för att mäta deras 
inverkan på bidraget i den totala bränslemixen.
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