
AM\730535SV.doc PE409.383v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2008/0016(COD)

24.6.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
419 - 536

Förslag till betänkande
Claude Turmes
(PE405.949v01-00)

Främjande av användningen av förnybar energi

Förslag till direktiv
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE409.383v01-00 2/90 AM\730535SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\730535SV.doc 3/90 PE409.383v01-00

SV

Ändringsförslag 419
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan. 

1. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
sina regionala myndigheter anta var sin 
nationell handlingsplan.

Or. en

Motivering

De decentraliserade myndigheterna bör fullgöra sina skyldigheter i detta hänseende.

Ändringsförslag 420
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan.

1. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
sina regionala myndigheter och i nära 
samråd med berörda parter anta var sin 
nationell handlingsplan.

Or. en

Motivering

De regionala myndigheterna måste uttryckligen vara delaktiga i utarbetandet av nationella 
handlingsplaner. Berörda parter bör med sitt tekniska kunnande aktivt delta i utformningen 
av nationella handlingsplaner i syfte att främja långsiktig stabilitet för investeringar.
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Ändringsförslag 421
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De nationella handlingsplanerna ska 
innehålla medlemsstaternas mål för 
andelen förnybar energi inom de olika 
delarna av transportsektorn, el samt 
värme och kyla år 2020. De ska vidare 
innehålla åtgärder för att uppnå dessa mål, 
till exempel nationella planer för att 
utveckla befintliga biomasseresurser och 
mobilisera nya sådana för olika 
användningsområden och främja 
användningen inom el, uppvärmning och 
kylning samt i de olika delarna av 
transportsektorn, varvid hänsyn ska tas 
till konkurrensen med andra 
användningsområden än energi (särskilt 
livsmedelsproduktion och 
materialutnyttjande), samt de åtgärder som 
krävs för att uppfylla kraven i 
artiklarna 12-17. Kostnaderna ska anges 
för varje åtgärd.

Or. de

Motivering

Enlig principen om att förorenaren ska betala (artikel 174.2 i EG-fördraget) ska det 
transportslag som står för den högsta förbrukningen av fossila bränslen och orsakar de 
största koldioxidutsläppen bidra mest till att uppnå målet om 10 procent förnybar energi. 
Genom kompletteringen skapas öppenhet beträffande hur bördorna fördelas inom 
transportsektorn.
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Ändringsförslag 422
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 423
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Projekt för förnybar energi godkänns och främjas visserligen på nationell nivå, men problem 
uppstår ofta när det gäller att anta och godkänna dem på lokal nivå. Därför är det viktigt att 
se till att de nationella handlingsplanerna garanterar en ökad samordning mellan olika 
myndighetsnivåer i medlemsstaterna. Att bara hänvisa till biomassa begränsar punktens 
tillämpning.

Ändringsförslag 424
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna har en nyckelroll i genomförandet av direktivet. Biomassaresurserna i 
EU-länderna är begränsade och det är medlemsländernas ansvar att se till att biomassa fullt 
ut kan bidra till ökningen av andelen förnybar energi. Stora mängder energi går förlorade vid 
förbränning av biomassa, så det är viktigt att biomassan i första hand används i 
kraftvärmeverk så att förlusterna under omvandlingsprocessen kan minimeras.
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Ändringsförslag 425
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Direktivet handlar inte bara om biomassa, utan om förnybar energi i allmänhet. Detta 
inbegriper vindkraft, vattenkraft, solkraft osv.

Ändringsförslag 426
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

krävs för att uppfylla kraven i artiklarna 
12-17 samt åtgärder för att avlägsna 
lagstiftningsmässiga och 
icke-lagstiftningsmässiga hinder för 
utvecklingen av förnybar energi.
De nationella handlingsplanerna ska 
också omfatta åtgärder för att garantera 
tillräckliga tankningsmöjligheter för 
fordon med nollutsläpp.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 427
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella handlingsplanerna ska 
dessutom innehålla uppgifter om hur de 
olika sektorerna i näringslivet bidrar till 
användningen av förnybar energi. 
Framför allt ska de olika transportsättens 
bidrag anges tydligt.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att direktivet fokuserar på forskning och utveckling.
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Ändringsförslag 428
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de nationella handlingsplanerna ska 
anges i vilken mån åtgärderna för att 
genomföra de nationella 
handlingsplanerna för energieffektivitet 
enligt direktiv 2006/32/EG bidrar till att 
uppnå målen.

Or. it

Motivering

Eftersom det finns ett direkt samband mellan förbättrad energieffektivitet och möjligheten att 
uppnå målen för främjande av förnybara energikällor, måste de nationella åtgärderna för 
energieffektivitet ingå i de nationella handlingsplanerna.

Ändringsförslag 429
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de nationella handlingsplanerna ska 
särskild vikt läggas vid forskning och 
utveckling kring förnybar energi och 
energibesparande åtgärder.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att direktivet fokuserar på forskning och utveckling.
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Ändringsförslag 430
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2009 erbjuda medlemsstaterna 
vägledning i form av en bindande modell 
för handlingsplaner för förnybar energi 
som ska innefatta åtminstone följande:
(a) Medlemsstaternas referensstatistik om 
den förnybara energins andel av den 
slutliga energiförbrukningen under 2005 
och under det senaste år för vilket statistik 
finns tillgänglig, och den slutliga 
energiförbrukningen ska definieras 
utifrån
– fasta bränslen, olja, gas, förnybar 
energi, el och värme (utvunnen värme, 
fjärrvärme och fjärrkyla); värme och el 
från förnybara och icke förnybara källor,
– industrin, hushållen och 
servicenäringarna, samt 
transportsektorerna,
– el (exklusive el för värme och kyla), 
värme (inklusive el för värme och kyla) 
och transporter; i samtliga fall ska 
hänsyn tas till både förnybara och icke 
förnybara källor.
(b) Medlemsstaternas bindande mål för 
den förnybara energins andel av den 
slutliga energiförbrukningen till 2020, 
enligt vad som fastställts i del A i bilaga I.
(c) Medlemsstaternas bindande etappmål, 
enligt vad som fastställts i del B i bilaga I.
(d) Medlemsstaternas bindande mål för 
2020 samt etappmål för den förnybara 
energins andel av el, värme, kyla och 
transporter.
(i) Bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för 
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elproduktion:
– det nationella målet för hur mycket av 
energin för elproduktion som ska utgöras 
av förnybar energi 2020 för att del A i 
bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för hur 
mycket av energin för elproduktion som 
ska utgöras av förnybar energi för att 
del B i bilaga I ska följas.
(ii) Bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för produktion 
av värme och kyla:
– det nationella målet för hur mycket av 
energin för produktion av värme och kyla 
som ska utgöras av förnybar energi 2020 
för att del A i bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för hur 
mycket av energin för produktion av 
värme och kyla som ska utgöras av 
förnybar energi för att del B i bilaga I ska 
följas.
(iii) Bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för transporter:
– det nationella målet för hur mycket av 
energin för transporter som ska utgöras 
av förnybar energi 2020 för att del A i 
bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för hur 
mycket av energin för transporter som ska 
utgöras av förnybar energi för att del B i 
bilaga I ska följas.
(e) Åtgärder för att uppnå målen i 
leden a–d, inbegripet
(i) en översiktsplan med alla åtgärder för 
att främja användning av förnybar energi,
(ii) åtgärder för främjande av användning 
av förnybar energi vid produktion av el:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för att främja användning av 
förnybar energi särskilt i avlägsna och 
isolerade områden med stor potential för 
förnybar energi, såsom glest befolkade 
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bergsregioner eller öar,
– särskilda åtgärder för uppfyllande av 
kraven i artiklarna 12, 13 och 14,
(iii) åtgärder för främjande av 
användning av förnybar energi vid 
produktion av värme och kyla:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för att främja användning av 
förnybar energi särskilt i avlägsna och 
isolerade områden med stor potential för 
förnybar energi, såsom glest befolkade 
bergsregioner eller öar,
– särskilda åtgärder för uppfyllande av 
kraven i artiklarna 12 och 13,
(iv) åtgärder för att främja användning av 
förnybar energi inom transportväsendet:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för främjande av användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för uppfyllande av 
kraven i artiklarna 12 och 13 samt 
artiklarna 15, 16 och 17,
(v) särskilda åtgärder för att främja 
användning av energi från biomassa:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för främjande av användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för nytt 
tillvaratagande av biomassa med hänsyn 
tagen till följande:
– mängden biomassa som krävs för 
måluppfyllelse,
– typen av och ursprunget till biomassan 
ska definieras,
– tillgången på biomassa, biomassans
potential, importen av biomassa och målet 
för biomassa ska stämma överens 
sinsemellan,
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– åtgärder ska vidtas för att öka tillgången 
på biomassa, med hänsyn tagen till 
biomassans övriga användningsändamål 
(jordbruket och de skogsbruksbaserade 
sektorerna).
(f) Bedömningar:
(i) hur mycket varje enskild teknik för 
förnybar energi totalt väntas bidra med 
för att uppnå det bindande målet för 2020 
och de bindande etappmålen för den 
förnybara energins andel vid 
produktionen av el, värme och kyla samt i 
transporter,
(ii) bruttoförbrukningen av energi och 
den slutliga energiförbrukningen under 
2020 enligt ett ”business as usual”-
scenario respektive ett scenario med 
energieffektivitet,
(iii) en strategisk miljöbedömning av det 
slag som avses i direktiv 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan, där det tas hänsyn både 
till vilken nytta användningen av förnybar 
energi för med sig för miljön och till hur 
denna användning påverkar miljön.

Or. en

Motivering

Avlägsna och isolerade områden, framför allt öar, har mycket ofta en stor potential för 
förnybar energi. Denna utnyttjas dock inte tillräckligt på grund av bristande sakkunskap samt 
brist på lämplig planering och relevanta ekonomiska instrument. Genom förnybar energi kan 
dessa underutvecklade områden omvandlas till föregångare när det gäller att nå EU:s mål 
och bidra till utformningen av den europeiska utvecklingsmodellen.
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Ändringsförslag 431
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2009 utforma en gemensam 
bindande modell för nationella 
handlingsplaner i en bilaga till detta 
direktiv. Denna modell ska erbjuda 
riktlinjer för medlemsstaterna och 
utformas i samråd med medlemsstaterna 
och det civila samhället.
Dessa riktlinjer ska innehålla uppgifter 
om de nationella handlingsplanernas 
struktur, inbegripet standardiserad 
information om styrmedel och 
övergripande åtgärder som 
medlemsstaterna avser att vidta för att nå 
sitt nationella mål, mätningar och 
metoder och referensstatistik för 
beräkning av andelen förnybar energi 
samt planerade åtgärder per teknik (t.ex. 
vindkraft, bioenergi och solkraft) och per 
sektor (t.ex. industri, hushåll och tjänster 
samt transporter).
Medlemsstaterna ska rapportera 
allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för att främja användning av 
förnybar energi samt åtgärder som man 
planerar att vidta för användning av 
förnybar energi i den offentliga sektorn.
I syfte att öka insynen för dem som 
investerar i förnybar energi ska de 
nationella handlingsplanerna innehålla 
en beskrivning av stödnivåerna för olika 
tekniker. Kommissionen ska offentliggöra 
denna information.

Or. en
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Ändringsförslag 432
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När flera medlemsstater avser att 
tillsammans arbeta för att uppnå sina mål 
ska var och en av dem låta avtalen om 
detta i detalj ingå i sin nationella 
handlingsplan.

Or. en

Motivering

Bilaterala och multilaterala gemensamma åtgärder medlemsstaterna emellan är det bästa 
sättet på vilket man kan garantera att nationella mål för förnybar energi uppnås effektivt och 
utan förfång för befintliga stödsystem.

Ändringsförslag 433
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
skapa långsiktigt stabila ramvillkor vid 
utformningen och förvaltningen av 
stödsystem för förnybar energi.

Or. en

Motivering

Plötsliga och upprepade förändringar i ett stödsystem ökar osäkerheten för investerare och 
samtidigt även kostnaderna för konsumenterna. Detta kan motverkas bara genom stabila 
ramvillkor.
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Ändringsförslag 434
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De nationella handlingsplanerna ska 
vidare innehålla en redogörelse för hur 
medlemsstaterna ämnar nå målen för 
förnybar energiproduktion. Syftet är att 
undvika en situation där en medlemsstat 
som har beslutat sig för att minska 
kapaciteten av sådan energiproduktion 
som inte bidrar till ökade 
koldioxidutsläpp, kompenserar för detta 
genom att importera utländskt producerad 
kraft. På så sätt kan man garantera att en 
situation undviks, där utfasningen av 
koldioxidreducerande produktionskällor 
leder till att de vinster som gjorts i 
kampen mot koldioxidutsläppen äts upp.

Or. sv

Motivering

Utsläppen av koldioxid får inte öka som en följd av att koldioxidreducerande 
produktionskällor ersätts med import. För att garantera EU:s framtida energiförsörjning får 
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 435
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2009 tillhandahålla en modell för 
de nationella handlingsplanerna i syfte att 
erbjuda medlemsstaterna vägledning om 
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minimikraven enligt artikel 3.

Or. en

Motivering

Avsaknaden av en modell för de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet har 
förorsakat förseningar i inlämnandet av dessa planer.

Ändringsförslag 436
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
31 mars 2010 anmäla sina handlingsplaner 
till kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska senast ett år efter 
detta direktivs ikraftträdande anmäla sina 
handlingsplaner för förnybar energi till 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Handlingsplanerna för förnybar energi är det viktigaste instrumentet för att uppnå målen och 
bör utarbetas av medlemsstaterna inom en snar framtid.

Ändringsförslag 437
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
31 mars 2010 anmäla sina handlingsplaner 
till kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
31 mars 2011 anmäla sina handlingsplaner 
till kommissionen. Kommissionen ska 
senast 2009 tillhandahålla en modell för 
de nationella handlingsplanerna i syfte att 
erbjuda medlemsstaterna vägledning och 
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underlätta riktmärkning.

Or. en

Motivering

Det är enbart logiskt och praktiskt att de nationella handlingsplanerna anmäls efter det att 
direktivet har införlivats. Riktlinjerna från kommissionen kommer att underlätta och 
påskynda processen. För att nationella handlingsplaner ska kunna innehålla en klar och 
tydlig vision bör de utarbetas och anmälas till kommissionen någon tid efter det att direktivet 
om förnybara energikällor har införlivats i den nationella lagstiftningen, detta med tanke på 
bredden i och komplexiteten hos de nödvändiga lagstiftningsmässiga, regleringsmässiga och 
tekniska anpassningarna.

Ändringsförslag 438
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
31 mars 2010 anmäla sina handlingsplaner 
till kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
31 mars 2010 anmäla sina handlingsplaner 
till kommissionen. De nationella 
handlingsplanerna och en utvärdering 
därav, genomförd av kommissionen, ska 
översändas till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att handlingsplanerna utvärderas och att denna utvärdering sänds till EU:s 
lagstiftande myndigheter, så att processen hålls i gång.
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Ändringsförslag 439
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inom tre månader efter att en 
medlemsstat i enlighet med punkt 2 har 
anmält en nationell handlingsplan får 
kommissionen avslå planen eller någon 
del därav, utgående från att den inte 
innehåller allt det som krävs i punkt 1b 
eller att den är oförenlig med de 
obligatoriska mål som fastställts i bilaga I. 
I sådana fall ska medlemsstaten föreslå 
ändringar och den nationella 
handlingsplanen ska inte anses som 
antagen förrän kommissionen har 
godtagit ändringarna. Alla eventuella 
avslag ska motiveras av kommissionen.

Or. en

Motivering

För att garantera att medlemsstaternas framsteg övervakas som sig bör och att snabba och 
effektiva åtgärder vidtas om bestämmelserna eventuellt inte följs bör mer rigorösa 
förfaranden antas för de handlingsplaner för förnybar energi som lämnats till kommissionen. 
Planerna bör dessutom vara bindande för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 440
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om andelen förnybar energi i en 
medlemsstat hamnar under den 
vägledande planen i bilaga I del B under 
den närmast föregående tvåårsperioden, 
ska medlemsstaten lämna in en ny 
nationell handlingsplan till kommissionen 

utgår
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senast den 30 juni följande år. Planen ska 
innehålla sådana åtgärder som gör att 
medlemsstaten i framtiden minst uppnår 
målen för andelen förnybar energi i den 
vägledande planen.

Or. de

Motivering

Det kan vara ineffektivt att inrikta sig på framsteg för tvåårsintervaller, i synnerhet med tanke 
på att den ökade användningen av förnybar energi kommer att vara nära kopplad till 
teknikutvecklingen.

Ändringsförslag 441
Umberto Guidoni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När kommissionen bedömer en 
medlemsstats ansträngningar ska den ta 
hänsyn till de framsteg som gjorts med att 
genomföra åtgärderna i den nationella 
handlingsplan för energieffektivitet som 
avses i direktiv 2006/32/EG. 

Or. it

Motivering

Det finns ett direkt samband mellan förbättrad energieffektivitet och möjligheten att uppnå 
målen för främjande av förnybara energikällor. I samband med den allmänna bedömningen 
av i vilken mån det här direktivets mål har uppnåtts måste hänsyn därför även tas till 
medlemsstaternas framsteg på energieffektivitetens område.
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Ändringsförslag 442
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den slutliga förbrukningen av förnybar 
energi i varje medlemsstat ska beräknas 
som summan av följande:

5. Den slutliga förbrukningen av förnybar 
energi i varje medlemsstat ska beräknas 
som summan av följande:

(a) Den slutliga förbrukningen av el från 
förnybar energi.

(a) Den slutliga fysiska förbrukningen av el 
från förnybar energi.

(b) Den slutliga förbrukningen av förnybar 
energi för uppvärmning och kyla.

(b) Den slutliga fysiska förbrukningen av 
förnybar energi för uppvärmning och kyla.

(c) Den slutliga förbrukningen av förnybar 
energi på transportområdet.

(c) Den slutliga fysiska förbrukningen av 
förnybar energi på transportområdet.

Or. de

Motivering

En fysisk kvantitet är en kvantifierbar egenskap hos ett fysiskt föremål som antingen kan 
mätas direkt eller beräknas utifrån uppmätta kvantiteter. Därmed får man en rättsligt sett 
tydligare definition som kan ligga till grund för beräkningar av den slutliga förbrukningen av 
energi från förnybara källor.

Ändringsförslag 443
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den slutliga förbrukningen av förnybar 
energi på transportområdet.

(c) Den slutliga förbrukningen av förnybar 
energi i de olika transportsektorerna.

Or. de
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Motivering

Enlig principen om att förorenaren ska betala (artikel 174.2 i EG-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. Genom 
kompletteringen skapas öppenhet beträffande hur bördorna fördelas inom transportsektorn.

Ändringsförslag 444
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt 1 c ska den 
slutliga förbrukningen av förnybar el på 
transportområdet beräknas som andelen 
passagerarkilometer eller ton 
fraktkilometer som tillhandahålls med 
hjälp av förnybar el.

Or. en

Ändringsförslag 445
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 - stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt 1 c ska förnybar 
energi som förbrukas i elfordon 
tillgodoräknas fyra gånger för 
uppfyllandet av målet om 10 %, i syfte att 
återspegla den inneboende 
effektivitetsfördelen hos teknik med 
elektriska drivsystem.

Or. en
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Ändringsförslag 446
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen 
ansöka om att hänsyn ska tas till deras 
andra åtgärder för att minska utsläppen 
av växthusgaser och öka 
försörjningstryggheten. Kommissionen 
ska fatta beslut om justering av 
medlemsstatens slutliga förbrukning av 
förnybar energi för år 2020.

Or. en

Motivering

En minskning av utsläppen av växthusgaser måste höra till de främsta prioriteringarna i EU. 
Att öka andelen förnybar energi är bara ett sätt att främja detta huvudmål. Därför bör 
kommissionen vid bedömningen av målet för förnybar energi också beakta andra slag av 
energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 447
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen 
ansöka om att hänsyn ska tas till 
byggandet på deras territorier av 
anläggningar för förnybar energi med 
mycket långa ledtider. Följande villkor 
måste uppfyllas:

utgår

(a) Byggandet av anläggningar för 
förnybar energi måste inledas senast 
2016. 
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(b) Anläggningen måste ha en 
produktionskapacitet på minst 5 000 MW. 
(c) Anläggningen får inte tas i drift före 
2020.
(d) Anläggningen måste kunna tas i drift 
till 2022.
Kommissionen ska fastställa i vilken grad 
man ska justera medlemsstatens andel 
förnybar energi för år 2020. Detta ska ske 
med beaktande av hur långt byggandet 
kommit, hur mycket finansiellt stöd 
anläggningen får samt hur hög den 
genomsnittliga produktionen av förnybar 
energi blir ett normalt driftsår. 
I enlighet med artikel 21.2 ska 
kommissionen senast den 31 december 
2012 utveckla regler för genomförandet 
av den här bestämmelsen.

Or. sl

Ändringsförslag 448
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen ansöka 
om att hänsyn ska tas till byggandet på 
deras territorier av anläggningar för 
förnybar energi med mycket långa ledtider. 
Följande villkor måste uppfyllas:

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen ansöka 
om att hänsyn ska tas till byggandet på 
deras territorier av anläggningar för 
förnybar energi med mycket långa ledtider 
på villkor att byggandet av 
anläggningarna för förnybar energi inleds
senast 2019. 

(a) Byggandet av anläggningar för 
förnybar energi måste inledas senast 2016. 

(b) Anläggningen måste ha en 
produktionskapacitet på minst 5 000 MW. 
(c) Anläggningen får inte tas i drift 
före 2020.
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(d) Anläggningen måste kunna tas i drift 
till 2022.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste ges så stor flexibilitet som möjligt och villkoren får inte vara alltför 
restriktiva.

Ändringsförslag 449
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen ansöka 
om att hänsyn ska tas till byggandet på 
deras territorier av anläggningar för 
förnybar energi med mycket långa ledtider. 
Följande villkor måste uppfyllas:

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen ansöka 
om att hänsyn ska tas till byggandet på 
deras territorier av anläggningar för 
förnybar energi med mycket långa ledtider. 
Följande villkor måste uppfyllas:

(a) Byggandet av anläggningar för förnybar 
energi måste inledas senast 2016.

(a) Byggandet av anläggningar för förnybar 
energi måste inledas senast 2018.

(b) Anläggningen måste ha en 
produktionskapacitet på minst 5 000 MW.

(b) Anläggningen måste ha en 
produktionskapacitet på minst 1 000 MW 
eller motsvarande minst 5 % av den 
berörda medlemsstatens maximala 
kraftkapacitet.

(c) Anläggningen får inte tas i drift 
före 2020.

(c) Anläggningen får inte tas i drift 
före 2020.

(d) Anläggningen måste kunna tas i drift 
till 2022.

(d) Anläggningen måste kunna tas i drift 
till 2024.

Or. en

Motivering

De ursprungliga kraven är diskriminerande eftersom de medger tillämpning av denna 
bestämmelse enbart i ett mycket begränsat antal medlemsstater och för särskilda tekniker för 
förnybar energi.
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Ändringsförslag 450
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen ansöka 
om att hänsyn ska tas till byggandet på 
deras territorier av anläggningar för 
förnybar energi med mycket långa ledtider. 
Följande villkor måste uppfyllas:

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen ansöka 
om att hänsyn ska tas till byggandet av 
anläggningar för förnybar energi med 
mycket långa ledtider. Följande villkor 
måste uppfyllas:

Or. en

Motivering

Frasen ”på deras territorier” skulle kunna begränsa direktivets tillämpning så att ett projekt 
som ligger mellan två medlemsstater inte omfattades av flexibilitetsbestämmelsen.

Ändringsförslag 451
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Byggandet av anläggningar för förnybar 
energi måste inledas senast 2016.

(a) Nödvändiga tillstånd för byggandet av 
anläggningar för förnybar energi måste ha 
utfärdats senast 2015.

Or. de

Motivering

Det är oundvikligt att vissa byggprojekt drabbas av förseningar. Därför måste det finnas en 
viss flexibilitet. Genom att ta med byggprojekt som inleds upp till sex månader efter den 
fastställda tidsfristen uppnår man en viss flexibilitet för interimsmålet utan att framstegen 
hotas (eftersom målet ligger fast).
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Ändringsförslag 452
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Byggandet av anläggningar för förnybar 
energi måste inledas senast 2016.

(a) Byggandet av anläggningar för förnybar 
energi måste inledas senast 2018.

Or. en

Motivering

Att i artikel 5.2 a fastställa tidsgränsen för inledande av byggnadsarbeten till 2016 skulle 
kunna skapa alltför stora begränsningar. Ett vidkraftverk till havs skulle kunna ha en ledtid 
på två år och uteslutas på denna grund, trots att vindkraftverk bör tas med i beräkningen av 
hur medlemsstaterna uppfyller sina mål. Därför bör tidsgränsen flyttas fram till år 2018.

Ändringsförslag 453
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anläggningen måste ha en 
produktionskapacitet på minst 5 000 MW.

utgår

Or. de

Motivering

Alla anläggningar bör tas med eftersom även små anläggningar kan ge ett viktigt bidrag till 
att uppnå målet för andelen förnybar energi.
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Ändringsförslag 454
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa i vilken grad 
man ska justera medlemsstatens andel 
förnybar energi för år 2020. Detta ska ske 
med beaktande av hur långt byggandet 
kommit, hur mycket finansiellt stöd 
anläggningen får samt hur hög den 
genomsnittliga produktionen av förnybar 
energi blir ett normalt driftsår.

Kommissionen ska fastställa i vilken grad 
man ska justera medlemsstatens andel 
förnybar energi för år 2020. Detta ska ske 
med beaktande av hur hög den 
genomsnittliga produktionen av förnybar 
energi blir ett normalt driftsår.

Or. de

Motivering

Produktionskapaciteten är den enda faktor som är relevant för att räkna ut dessa 
anläggningars bidrag, eftersom målet med direktivet är att öka andelen förnybara energislag 
i EU:s energiförbrukning.

Ändringsförslag 455
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. de

Motivering

Hänvisningen till force majeure i direktivet är överflödig.

Ändringsförslag 456
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 457
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat anser att den, 
beroende på force majeure, inte kan 
uppfylla det krav på andel förnybar energi 
av den slutliga energiförbrukningen 
år 2020 som anges i den tredje kolumnen i 
tabellen i bilaga I, ska den så snart som 

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

möjligt informera kommissionen. 
Kommissionen ska anta ett beslut om 
huruvida ett oöverkomligt hinder
förelegat, och om det är fallet, fatta beslut 
om justering av medlemsstatens slutliga 
förbrukning av förnybar energi för år 2020.

Or. en

Motivering

”Force majeure” är en juridisk term som man i allmänhet försöker undvika i direktiven 
(eftersom den bland annat utesluter hinder som kan förutses). Därför bör ett annat uttryck, 
exempelvis ”oöverkomligt hinder”, användas.

Ändringsförslag 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Det bör tydligt anges hur den förnybara energin från kombinerade pumpkraftverk ska 
beräknas, för att se till att alla medlemsstater tillämpar samma kriterier. Vid ren pumpning är 
det mycket enkelt, eftersom ingen energi som produceras i dessa anläggningar är förnybar. I 
pumpkraftverk med blandad produktion måste en uppskattning göras av andelen el från 
naturliga källor. För enkelhetens skull kan man anta att andelen energi från tidigare 
uppumpat vatten utgör en fast andel av förbrukningen (60–70 procent).
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Ändringsförslag 459
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag skulle kunna tolkas som att all elproduktion från pumpkraftverk ska 
undantas i beräkningen, även sådan som bygger på naturligt tillflöde. Därför behövs ett 
förtydligande för att visa att endast den vattenkraftproduktion som använder tidigare 
uppumpat vatten ska undantas.

Ändringsförslag 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det inte går att göra någon exakt 
beräkning av andelen biologiskt 
nedbrytbart industriavfall och kommunalt 
avfall ska denna antas uppgå till 
70 procent av den totala mängden sådant 
avfall.

Or. es
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Motivering

Eurostat använder en siffra motsvarande 50 procent av det kommunala avfallet för att 
beräkna andelen biologiskt nedbrytbart industriavfall och kommunalt avfall. Officiella 
undersökningar i vissa medlemsstater tyder på att 70 procent av allt avfall är biologiskt 
nedbrytbart, så ett gemensamt procenttal som ska tillämpas i alla medlemsstater borde kunna 
fastställas.

Ändringsförslag 461
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

El från vattenkraft ska beräknas i enlighet 
med normaliseringsregeln i bilaga II.

El från vattenkraft ska normaliseras i syfte 
att ta hänsyn till den årliga variationen 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
I enlighet med förfarandet i artikel 21 ska 
kommissionen ta fram regler för 
normaliseringen senast xxx.

Or. en

Motivering

Den föreslagna formeln ger i vissa fall en snedvriden bild av produktionen. Formeln 
återspeglar inte korrekt den årliga produktionen om anläggningen har modifierats på ett 
sådant sätt att dess kapacitet inte har ökat men produktionen har ökat. Investeringar som 
leder till ökad kapacitet men som inte ökar mängden producerad el återspeglas också 
inkorrekt. En bättre formel för normalisering av framtida produktion av vattenkraft bör 
utvecklas inom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 462
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

El från vattenkraft ska beräknas i enlighet 
med normaliseringsregeln i bilaga II.

El från vattenkraft och vindenergi ska 
beräknas i enlighet med 
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normaliseringsregeln i bilaga II.

Or. de

Motivering

El från vattenkraft och vindenergi ska beräknas i enlighet med normaliseringsregeln i 
bilaga II.

Ändringsförslag 463
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I fråga om punkt 1 b ska den slutliga 
förbrukningen av förnybar energi för kyla 
och uppvärmning beräknas som 
förbrukning av förnybar energi som
levereras till tillverkningsindustrin, 
transportsektorn, hushållen, 
servicesektorn, jordbruket, skogsbruket och 
fiskerinäringen för kyla och uppvärmning,
inklusive förbrukning från fjärrvärme 
eller -kyla som grundas på förnybar 
energi, justerad i enlighet med artikel 10.

5. I fråga om punkt 1 b ska den slutliga 
förbrukningen av förnybar energi för kyla 
och uppvärmning beräknas som mängden 
fjärrvärme och fjärrkyla som produceras i 
en medlemsstat från förnybar energi plus 
förbrukningen av annan förnybar energi i 
industrin, hushållen, servicesektorn, 
jordbruket, skogsbruket och 
fiskerinäringen för kyla, uppvärmning och 
processer, justerad i enlighet med 
artikel 10.

Or. en

Motivering

I artikel 5 om beräkningar är det viktigt att beräkningarna är konsistenta. KOM föreslår att 
slutlig användning av (förnybar) energi ska inkludera distributionsförluster vilket SE tycker 
är bra eftersom ursprungsgarantierna i artikel 6 utfärdas för produktion av el, värme och 
kyla och i dessa ingår därför distributionsförlusterna. Därtill finns ett fel i artikeln eftersom 
transporter ingår i artikel 5.1 c, och transporter ska alltså strykas i texten i 5.5.
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Ändringsförslag 464
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark 
eller vatten ska beaktas vid tillämpningen 
av punkt 1 b. Värmeenergi från 
värmepumpar som använder värme från 
omgivande luft ska beaktas när punkt 1 b 
tillämpas, under förutsättning att 
värmepumparnas energieffektivitet 
uppfyller minimikraven för 
miljömärkning i förordning (EG) 
nr 1980/2000, framförallt minimikraven 
för värmefaktorn som fastställs i 
beslut 2007/42/EG, och som gåtts igenom 
i enlighet med den förordningen.

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder aerotermisk, geotermisk och 
hydrotermisk energi ska beaktas vid 
tillämpningen av punkt 1 b, under 
förutsättning att mängden tillförd 
primärenergi är mindre än den slutliga 
mängden avgiven energi. Vid beräkning 
av mängden förnybar energi som 
produceras av värmepumpar ska endast 
den andel som tas från miljön 
(aerotermisk, geotermisk och 
hydrotermisk energi ) beaktas.

Or. en

Motivering

En värmepump bör anses förnybar om mängden ändlig primärenergi som tillförs är mindre 
än den slutliga mängden avgiven energi. En sådan metod behövs för att EU ska lyckas uppnå 
sina energi- och klimatskyddsmål.

Ändringsförslag 465
Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 
vatten ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 1 b. Värmeenergi från 
värmepumpar som använder värme från 
omgivande luft ska beaktas när punkt 1 b 
tillämpas, under förutsättning att 

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk, marktermisk, 
aerotermisk eller hydrotermisk energi från 
mark, luft eller vatten ska beaktas vid 
tillämpningen av punkt 1 b, under 
förutsättning att förnybarhetsfaktorn är 
större än 0, dvs. att mängden avgiven 
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värmepumparnas energieffektivitet 
uppfyller minimikraven för 
miljömärkning i förordning (EG) 
nr 1980/2000, framförallt minimikraven 
för värmefaktorn som fastställs i 
beslut 2007/42/EG, och som gåtts igenom 
i enlighet med den förordningen.

energi från förnybara källor är större än 
mängden tillförd energi från andra källor.

Or. en

Motivering

För att se till att rätt värmepumpar tas med i direktivet som förnybara, och för att se till att 
andra värmepumpar som inte uppfyller förnybarhetskriterierna förblir utanför direktivet, 
skulle vi vilja föreslå en ny princip för fastställande av huruvida en värmepump ska definieras 
som teknik för förnybar energi: alla värmepumpar som avger en större mängd förnybar 
energi än vad som tillförts i form av primärenergi ska anses vara förnybara. Detta skulle 
kunna beräknas med hjälp av en förnybarhetsfaktor.

    Förnybar energi
F-faktor =       - 1 > 0  
               Annan energi

Ändringsförslag 466
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark 
eller vatten ska beaktas vid tillämpningen 
av punkt 1 b. Värmeenergi från 
värmepumpar som använder värme från 
omgivande luft ska beaktas när punkt 1 b 
tillämpas, under förutsättning att 
värmepumparnas energieffektivitet 
uppfyller minimikraven för 
miljömärkning i förordning (EG) 
nr 1980/2000, framförallt minimikraven 
för värmefaktorn som fastställs i 
beslut 2007/42/EG, och som gåtts igenom 
i enlighet med den förordningen.

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder aerotermisk, geotermisk och 
hydrotermisk energi ska beaktas vid 
tillämpningen av punkt 1 b, under 
förutsättning att mängden tillförd 
primärenergi är mindre än den slutliga 
mängden avgiven energi. Vid beräkning 
av mängden förnybar energi som 
produceras av värmepumpar ska endast 
den del som tas från miljön (aerotermisk, 
geotermisk och hydrotermisk energi) 
beaktas.
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Or. en

Motivering

En värmepump bör anses förnybar om mängden ändlig primärenergi som tillförs är mindre 
än den slutliga mängden avgiven energi. En sådan metod behövs för att EU ska lyckas uppnå 
sina energi- och klimatskyddsmål.

Ändringsförslag 467
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 
vatten ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 1 b. Värmeenergi från 
värmepumpar som använder värme från 
omgivande luft ska beaktas när punkt 1 b 
tillämpas, under förutsättning att 
värmepumparnas energieffektivitet 
uppfyller minimikraven för 
miljömärkning i förordning (EG) 
nr 1980/2000, framförallt minimikraven 
för värmefaktorn som fastställs i 
beslut 2007/42/EG, och som gåtts igenom 
i enlighet med den förordningen.

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 
vatten, spillvärme eller annan termisk 
värme från förnybar energi ska beaktas 
vid tillämpningen av punkt 1 b i den mån 
som den överskrider den slutliga mängd 
icke förnybar energi som måste tillföras 
för att driva systemen.

Or. en

Motivering

Värmepumpar som används för att förbättra energiåtervinningen från rökgas och andra 
spillvärmekällor producerar energi i form av värme till fjärrvärme och fjärrkylning. Dessa 
pumpar bör beaktas vid beräkningen av den slutliga förbrukningen av förnybar energi.

Värmepumpar som utnyttjar geotermisk värme från mark eller grundvatten behöver någon 
form av energitillförsel (vanligen i form av elektricitet) för att fungera. Detsamma gäller 
också alla andra energisystem. För att erhålla den totala mängden producerad förnybar och 
nyttig värme måste den slutliga energitillförseln subtraheras från den ytnära geotermiska 
uppvärmningen och kylningen.
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Ändringsförslag 468
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 
vatten ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 1 b. Värmeenergi från 
värmepumpar som använder värme från 
omgivande luft ska beaktas när punkt 1 b 
tillämpas, under förutsättning att 
värmepumparnas energieffektivitet
uppfyller minimikraven för miljömärkning 
i förordning (EG) nr 1980/2000, 
framförallt minimikraven för värmefaktorn 
som fastställs i beslut 2007/742/EG, och 
som gåtts igenom i enlighet med den 
förordningen.

Värmeenergi från uppvärmnings- eller 
kylsystem som använder geotermisk värme 
från mark eller vatten ska beaktas vid 
tillämpningen av punkt 1 b, men bara i den 
mån som energiutbytet överstiger den 
tillförsel av icke-förnybar primärenergi 
som krävs för driften av dem. Dessa 
uppvärmnings- eller kylsystem ska 
konstrueras, installeras och beställas på 
lämpligt sätt av en kompetent fackperson.
Energieffektiviteten hos värmepumpar 
som använder geotermisk energi från 
mark eller vatten måste uppfylla 
minimikraven för miljömärkning i 
förordning (EG) nr 1980/2000, framförallt 
minimikraven för värmefaktorn som 
fastställs i beslut 2007/742/EG, och som 
gåtts igenom i enlighet med den 
förordningen.

Or. de

Motivering

De mest effektiva typerna av värmepumpar får bara främjas i enlighet med 
beslut 2007/742/EG. Värmeenergi från värmepumpar omfattas av det befintliga 
direktivet 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. Man 
måste garantera att de olika typerna av värmepumpar installeras av kompetent och fullt 
utbildad personal.
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Ändringsförslag 469
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 
vatten ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 1 b. Värmeenergi från 
värmepumpar som använder värme från 
omgivande luft ska beaktas när punkt 1 b 
tillämpas, under förutsättning att 
värmepumparnas energieffektivitet 
uppfyller minimikraven för miljömärkning 
i förordning (EG) nr 1980/2000, 
framförallt minimikraven för värmefaktorn 
som fastställs i beslut 2007/42/EG, och 
som gåtts igenom i enlighet med den 
förordningen.

Den förnybara delen värmeenergi från 
värmepumpar som använder geotermiska
resurser från mark eller vatten eller värme 
från omgivande luft ska beaktas vid 
tillämpningen av punkt 1 b, under 
förutsättning att värmepumparnas 
energieffektivitet uppfyller minimikraven 
för miljömärkning i förordning (EG) 
nr 1980/2000, framförallt minimikraven för 
värmefaktorn som fastställs i 
beslut 2007/742/EG, och som gåtts igenom 
i enlighet med den förordningen. Den 
förnybara delen ska definieras som 
skillnaden mellan den producerade 
mängden värmeenergi och den mängd 
konventionell primärenergi som 
värmepumpen förbrukar.

Or. en

Motivering

Alla värmepumpar, oberoende av teknik, förbrukar konventionell energi. Därför vore det fel 
att betrakta all den energi som värmepumpen producerar som förnybar energi. Bara den 
förnybara delen av den totala värmeenergi som produceras bör beaktas. Denna del motsvaras 
av skillnaden mellan den producerade mängden värmeenergi och den mängd konventionell 
primärenergi som värmepumpen förbrukar. Denna hållning utgör grunden för det miljömärke 
som nämns i artikeln, i enlighet med vilken alla typer av värmepumpar måste uppfylla 
minimikraven för effektivitet.
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Ändringsförslag 470
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 
vatten ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 1 b. Värmeenergi från 
värmepumpar som använder värme från 
omgivande luft ska beaktas när punkt 1 b 
tillämpas, under förutsättning att 
värmepumparnas energieffektivitet 
uppfyller minimikraven för miljömärkning 
i förordning (EG) nr 1980/2000, 
framförallt minimikraven för värmefaktorn 
som fastställs i beslut 2007/42/EG, och 
som gåtts igenom i enlighet med den 
förordningen.

Den förnybara delen värmeenergi från 
värmepumpar som använder geotermiska
resurser från mark eller vatten eller värme 
från omgivande luft ska beaktas vid 
tillämpningen av punkt 1 b, under 
förutsättning att värmepumparnas 
energieffektivitet uppfyller minimikraven 
för miljömärkning i förordning (EG) 
nr 1980/2000, framförallt minimikraven för 
värmefaktorn som fastställs i 
beslut 2007/742/EG, och som gåtts igenom 
i enlighet med den förordningen. Den 
förnybara delen ska definieras som 
skillnaden mellan den producerade 
mängden värmeenergi och den mängd 
konventionell primärenergi som 
värmepumpen förbrukar.

Or. en

Motivering

Alla värmepumpar, oberoende av teknik, förbrukar konventionell energi (el, naturgas etc.). 
Därför vore det fel att betrakta all den energi som värmepumpen producerar som förnybar 
energi. Bara den förnybara delen av den totala värmeenergi som produceras bör beaktas. 
Denna del motsvaras av skillnaden mellan den producerade mängden värmeenergi och den 
mängd konventionell primärenergi som värmepumpen förbrukar.

Ändringsförslag 471
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 

Värmeenergi från värmepumpar som 
använder geotermisk värme från mark eller 
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vatten ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 1 b. Värmeenergi från värmepumpar 
som använder värme från omgivande luft 
ska beaktas när punkt 1 b tillämpas, under 
förutsättning att värmepumparnas 
energieffektivitet uppfyller minimikraven 
för miljömärkning i förordning (EG) 
nr 1980/2000, framförallt minimikraven 
för värmefaktorn som fastställs i 
beslut 2007/42/EG, och som gåtts igenom 
i enlighet med den förordningen.

vatten ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 1 b. Värmeenergi från värmepumpar 
som använder värme från omgivande luft 
ska beaktas när punkt 1 b tillämpas, varvid 
metoderna och definitionerna i Eurostats 
statistik om förnybar energi ska 
användas.

Or. en

Motivering

Planen om övervakning av förbrukningen av förnybar energi, som fastställs i artikel 7 b i 
förordningen om energistatistik, bekräftar principen om överensstämmelse mellan punkterna 
5.5 och 5.8, vilket innebär att man i övervakningen av förnybar energi genomgående 
använder samma metoder och definitioner (från Eurostat).

Ändringsförslag 472
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt 1 b ska 
värmeenergi från passiva energisystem, 
där lägre energiförbrukning uppnås 
passivt genom byggnaders utformning 
eller genom värme från förnybar energi, 
inte tas med i beräkningen.

utgår

Or. en

Motivering

Planen om övervakning av förbrukningen av förnybar energi, som fastställs i artikel 7 b i 
förordningen om energistatistik, bekräftar principen om överensstämmelse mellan punkterna 
5.5 och 5.8, vilket innebär att man i övervakningen av förnybar energi genomgående 
använder samma metoder och definitioner (från Eurostat).
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Ändringsförslag 473
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska främja och 
uppmuntra energieffektivitet och 
energisparande som goda metoder för att 
öka andelen förnybara energikällor och 
lättare uppnå det mål som anges i detta 
direktiv.

Or. it

Ändringsförslag 474
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) Elen förbrukas i gemenskapen. (a) De förbrukas fysiskt i gemenskapen.

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

(b) De produceras i en ny anläggning.

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

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

Or. de
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Motivering

En bestämmelse med de krav i artikel 5.9 som gäller för att el som importeras från 
tredjeländer ska beaktas måste finnas även för biodrivmedel om produktionen ska kunna öka.

Ändringsförslag 475
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

I syfte att garantera en ökad förbrukning av förnybar energi inom transportsektorn bör 
transportsektorn inkluderas i denna artikel. Tillägget om att elen och energin ska 
”importeras fysiskt” diskuteras i rådets arbetsgrupp för energi och innebär en förbättring av 
kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 476
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Handel med tredjeländer bör tillåtas inte bara för el utan även avseende uppvärmning och 
kylning samt transporter. Möjligheten för medlemsstaterna att använda sig av 
ursprungsgarantier från tredjeländer i en utsträckning som motsvarar högst 50 procent av 
skillnaden mellan sektormålet och resultatet för 2005 innebär att principen om 
supplementaritet värnas.

Ändringsförslag 477
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Elen förbrukas i gemenskapen. utgår

Or. it

Motivering

Handel med tredjeländer bör tillåtas inte bara för el utan även avseende uppvärmning och 
kylning samt transporter. Möjligheten för medlemsstaterna att använda sig av 
ursprungsgarantier från tredjeländer i en utsträckning som motsvarar högst 50 procent av 
skillnaden mellan sektormålet och resultatet för 2005 innebär att principen om 
supplementaritet värnas.
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Ändringsförslag 478
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Elen produceras i en anläggning som 
tagits i drift efter den 1 januari 2005.

Or. de

Motivering

Gränsen mellan gamla och nya anläggningar måste dateras tydligt och bör anges till ett så 
tidigt datum som möjligt för att undvika att investeringar försenas i onödan. Eftersom 
direktivets referensår är 2005, är den 1 januari 2005 det lämpligaste datumet.

Ändringsförslag 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Elen har försetts med en 
ursprungsgaranti och ett överföringsintyg 
som är en del av ett garantisystem som 
motsvarar det som fastställs i det här 
direktivet, och överföringsintygen har 
överförts till och upphävts i registret i den 
medlemsstat till vars mål elen ska räknas.

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.
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Ändringsförslag 480
Gabriele Albertini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) För den energi som förbrukas i ett 
tredjeland får en medlemsstat – i syfte att 
uppnå sitt mål – förvärva 
ursprungsgarantier motsvarande högst 
50 procent av skillnaden mellan målet för 
sektorn och det resultat som 
uppnåddes 2005.

Or. it

Motivering

Handel med tredjeländer bör tillåtas inte bara för el utan även avseende uppvärmning och 
kylning samt transporter. Möjligheten för medlemsstaterna att använda sig av 
ursprungsgarantier från tredjeländer i en utsträckning som motsvarar högst 50 procent av 
skillnaden mellan sektormålet och resultatet för 2005 innebär att principen om 
supplementaritet värnas.

Ändringsförslag 481
Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Tredjelandet har antagit bindande 
mål för förnybar energi, med en 
ambitionsnivå som är jämförbar med den 
hos EU:s mål, och har överträffat detta 
mål med den exporterade mängden.

Or. en
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Motivering

Att beakta import av förnybar el från tredjeländer vid bedömningen av huruvida 
medlemsstaterna har uppfyllt sina mål hotar att undergräva det europeiska målet samt målen 
om klimatskydd och ökad försörjningstrygghet. Fysisk import av förnybar el bör beaktas vid 
bedömningen av det europeiska målet bara om det exporterande landet har antagit bindande 
mål på en ambitionsnivå som motsvarar den hos medlemsstaternas mål och om landet i fråga 
överträffar dessa mål med den exporterade mängden.

Ändringsförslag 482
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I samband med kontrollen av 
medlemsstaternas framsteg och vid 
genomförandet av handlingsplanerna för 
förnybar energi, ska andelen energikällor 
med låga koldioxidutsläpp beaktas.

Or. de

Motivering

Huvudmålet för EU:s energi- och klimatpaket är att minska koldioxidutsläppen. 
Medlemsstaterna måste själva få bestämma om annan teknik (t.ex. kärnkraft) också får 
användas för att åstadkomma koldioxidminskningen.

Ändringsförslag 483
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Ursprungsgaranti för el producerad från 

förnybara energiresurser
1. Medlemsstaterna ska se till att 
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ursprunget till den el som produceras från 
förnybara energikällor kan garanteras 
enligt detta direktiv i enlighet med 
objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier som har 
fastställts av varje medlemsstat. De skall 
se till att det på begäran utfärdas en 
ursprungsgaranti med detta innehåll.
2. Medlemsstaterna ska utse ett enda 
behörigt organ som ska vara oberoende 
av produktions- och 
distributionsverksamhet och som ska ha i 
uppdrag att kontrollera utfärdandet av 
ursprungsgarantierna.
3. En ursprungsgaranti ska
– innehålla uppgifter om vilken 
energikälla elen har producerats från, var 
och när elen har producerats och, när det 
gäller vattenkraftverk, kapaciteten, och
– göra det möjligt för producenter av el 
från förnybara energiresurser att visa att 
den el de säljer är producerad från 
förnybara energiresurser i den mening 
som avses i detta direktiv.
4. Sådana ursprungsgarantier som 
utfärdas i enlighet med punkt 2 ska 
erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna 
enbart som bevis för de uppgifter som 
avses i punkt 3. Vägran att erkänna en 
ursprungsgaranti som ett sådant bevis, i 
synnerhet av skäl som rör 
bedrägeribekämpning, ska grundas på 
objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier. Om en 
ursprungsgaranti inte erkänns, får 
kommissionen tvinga den vägrande 
parten att erkänna den, i synnerhet med 
beaktande av de objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande kriterier som ett 
sådant erkännande ska grundas på.
5. Det behöriga organet ska inrätta 
lämpliga mekanismer för att säkerställa 
att ursprungsgarantin är både korrekt och 
tillförlitlig, och det ska i den rapport som 
avses i artikel 19.1 beskriva de åtgärder 
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som har vidtagits för att säkerställa 
garantisystemets tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Denna artikel ingår i direktiv 2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara 
energikällor och bör antas i enlighet härmed.

Ändringsförslag 484
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Ursprungsgaranti för el, värme och kyla 

som produceras från förnybar energi
1. Medlemsstaterna ska se till att 
ursprunget på el som produceras från 
förnybara energikällor, och på kyla och 
värme som produceras från förnybara 
energikällor i anläggningar med kapacitet 
på minst 5 MWth kan garanteras som 
sådan i den mening som avses i det här 
direktivet. 
Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en 
ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Högst 
en ursprungsgaranti ska utfärdas för 
varje MWh som produceras.
2. Garantierna ska utfärdas, överföras 
och upphävas elektroniskt. Vidare ska de 
vara korrekta, tillförlitliga och omöjliga 
att förfalska. 
En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om
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(a) den energikälla energin produceras 
från samt start- och slutdatum för 
produktionen, 
(b) huruvida garantin gäller 
– (i) el, eller 
– (ii) kyla och/eller värme,
(c) namnet på den anläggning där 
energin produceras, var den är placerad, 
vilken typ av anläggning det rör sig om 
och dess kapacitet, samt datum då den 
togs i drift,
(d) datum och land för utfärdande samt 
ett unikt identifieringsnummer,
(e) storlek och typ av eventuellt 
investeringsstöd för anläggningen.
3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av 
andra medlemsstater i enlighet med det 
här direktivet. En medlemsstat som vägrar 
erkänna en ursprungsgaranti ska grunda 
ett sådant beslut på objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande kriterier. 
Om en medlemsstat vägrar erkänna en 
ursprungsgaranti, kan kommissionen 
anta ett beslut om att medlemsstaten ska 
erkänna det. 
4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi 
som produceras under ett visst kalenderår
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att deras nationella bindande mål uppnås. Den framgångsrika 
utvecklingen av förnybar energi i Europa beror främst på välplanerade nationella stödsystem 
och en fungerande administration. Inom ramen för detta direktiv kan medlemsstaterna fritt 
välja inom vilken sektor de vill göra den största insatsen. En extra flexibilitetsmekanism är 
därför inte nödvändig. Ursprungsgarantierna bör därför i enlighet med direktiv 2001/77/EG 
även i fortsättningen användas för att redovisa för ursprunget till elen.
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Ändringsförslag 485
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska i upplysningssyfte
se till att ursprunget på el som produceras 
från förnybara energikällor, och på kyla 
och värme som produceras från förnybara 
energikällor i anläggningar med kapacitet 
på minst 5 MWth kan garanteras som 
sådan i den mening som avses i det här 
direktivet i enlighet med objektiva, öppna 
och icke-diskriminerande kriterier som 
har fastställts av varje medlemsstat.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en 
ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Högst 
en ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Högst en ursprungsgaranti ska utfärdas för 
varje enhet energi som produceras.

Medlemsstaterna får utse ett eller flera 
behöriga organ som ska vara oberoende 
av produktions-, handels-, leverans- och 
distributionsverksamhet och som ska ha i 
uppdrag att kontrollera utfärdandet av 
ursprungsgarantierna.

2. Garantierna ska utfärdas, överföras 
och upphävas elektroniskt. Vidare ska de 
vara korrekta, tillförlitliga och omöjliga att 
förfalska. 

2. Medlemsstaterna eller de behöriga 
organen ska inrätta lämpliga mekanismer 
för att säkerställa att 
ursprungsgarantierna är korrekta, 
tillförlitliga och omöjliga att förfalska.

En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om

En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om

(a) den energikälla energin produceras från 
samt start- och slutdatum för produktionen,

(a) den energikälla energin produceras från 
samt start- och slutdatum för produktionen,

(b) huruvida garantin gäller (b) huruvida garantin gäller 

– (i) el, eller – (i) el, eller 
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– (ii) kyla och/eller värme, – (ii) kyla och/eller värme,
(c) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(c) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(d) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer,

(d) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer,

(e) storlek och typ av eventuellt 
investeringsstöd för anläggningen.

En ursprungsgaranti ska göra det möjligt 
för producenter av el från förnybara 
energikällor att visa att den el de säljer är 
producerad från förnybara energikällor i 
den mening som avses i detta direktiv.

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av andra 
medlemsstater i enlighet med det här 
direktivet. En medlemsstat som vägrar 
erkänna en ursprungsgaranti ska grunda 
ett sådant beslut på objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande kriterier. Om en 
medlemsstat vägrar erkänna en 
ursprungsgaranti, kan kommissionen 
anta ett beslut om att medlemsstaten ska 
erkänna det.

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av andra 
medlemsstater i enlighet med det här 
direktivet enbart som bevis för de 
uppgifter som avses i punkt 2. En 
medlemsstat får vägra att erkänna en 
ursprungsgaranti endast om den har goda 
skäl att misstänka dess korrekthet, 
tillförlitlighet eller sanningsenlighet. 
Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med den information som den grundar 
sina misstankar på.
Om kommissionen anser att vägran att 
erkänna en ursprungsgaranti inte är 
välgrundad, får den anta ett beslut om att 
den berörda medlemsstaten ska erkänna 
ursprungsgarantin. Om kommissionen 
emellertid anser att vägran att erkänna en 
ursprungsgaranti är välgrundad, får 
andra medlemsstater vägra att erkänna 
liknande ursprungsgarantier från den 
utfärdande medlemsstaten fram till dess 
att skälen till misstankarna om garantins 
korrekthet, tillförlitlighet eller 
sanningsenlighet har undanröjts på 
tillbörligt sätt.

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 

4. Medlemsstaterna eller de behöriga 
organen har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
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slut. slut.

Or. en

Motivering

Denna artikel behövs för att bekräfta att ursprungsgarantierna kommer att fortsätta att 
existera i sin aktuella form (för redovisning av ursprung) och att de nu måste utfärdas för 
anläggningar med kapacitet på över 5MW som producerar värme från förnybara 
energikällor.

Ändringsförslag 486
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska i upplysningssyfte
se till att ursprunget på el som produceras 
från förnybara energikällor, och på kyla 
och värme som produceras från förnybara 
energikällor i anläggningar med kapacitet 
på minst 5 MWth kan garanteras som 
sådan i den mening som avses i det här 
direktivet i enlighet med objektiva, öppna 
och icke-diskriminerande kriterier som 
har fastställts av varje medlemsstat.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en 
ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Högst 
en ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Högst en ursprungsgaranti ska utfärdas för 
varje enhet energi som produceras.

Medlemsstaterna får utse ett eller flera 
behöriga organ som ska vara oberoende 
av produktions-, handels-, leverans- och 
distributionsverksamhet och som ska ha i 
uppdrag att kontrollera utfärdandet av 
ursprungsgarantierna.

2. Garantierna ska utfärdas, överföras 
och upphävas elektroniskt. Vidare ska de 

2. Medlemsstaterna eller de behöriga 
organen ska inrätta lämpliga mekanismer 
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vara korrekta, tillförlitliga och omöjliga att 
förfalska. 

för att säkerställa att 
ursprungsgarantierna är korrekta, 
tillförlitliga och omöjliga att förfalska. 

En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om

En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om

(a) den energikälla energin produceras från 
samt start- och slutdatum för produktionen,

(a) den energikälla energin produceras från 
samt start- och slutdatum för produktionen,

(b) huruvida garantin gäller (b) huruvida garantin gäller 

– (i) el, eller – (i) el, eller 
– (ii) kyla och/eller värme, – (ii) kyla och/eller värme,

(c) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(c) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(d) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer,

(d) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer,

(e) storlek och typ av eventuellt 
investeringsstöd för anläggningen.

En ursprungsgaranti ska göra det möjligt 
för producenter av el från förnybara 
energikällor att visa att den el de säljer är 
producerad från förnybara energikällor i 
den mening som avses i detta direktiv.

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av andra 
medlemsstater i enlighet med det här 
direktivet. En medlemsstat som vägrar 
erkänna en ursprungsgaranti ska grunda 
ett sådant beslut på objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande kriterier.

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av andra 
medlemsstater i enlighet med det här 
direktivet enbart som bevis för de 
uppgifter som avses i punkt 2. En 
medlemsstat får vägra att erkänna en 
ursprungsgaranti endast om den har goda 
skäl att misstänka dess korrekthet, 
tillförlitlighet eller sanningsenlighet. 
Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med den information som den grundar 
sina misstankar på.

Om en medlemsstat vägrar erkänna en 
ursprungsgaranti, kan kommissionen 
anta ett beslut om att medlemsstaten ska 
erkänna det.

Om kommissionen anser att vägran att 
erkänna en ursprungsgaranti inte är 
välgrundad, får den anta ett beslut om att 
den berörda medlemsstaten ska erkänna 
ursprungsgarantin. Om kommissionen 
emellertid anser att vägran att erkänna en 
ursprungsgaranti är välgrundad, får 
andra medlemsstater vägra att erkänna 
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liknande ursprungsgarantier från den 
utfärdande medlemsstaten fram till dess 
att skälen till misstankarna om garantins 
korrekthet, tillförlitlighet eller 
sanningsenlighet har undanröjts på 
tillbörligt sätt.

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.

4. Medlemsstaterna eller de behöriga 
organen har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.

Or. en

Motivering

Det ursprungliga förslaget om handel med garantier verkar vara alltför byråkratiskt och 
ogynnsamt för länder med ett inmatningsstöd för förnybar energi. Det kan uppstå farhågor 
om att genomförandet av ett sådant förslag skulle stå i strid med EU:s lagstiftning. Det nya 
förslaget eftersträvar samma mål som kommissionens ursprungliga förslag om handel med 
ursprungsgarantier, det vill säga det gör det möjligt för medlemsstaterna att flexibelt 
överföra målen på varandra utan att för den skull hota det nationella stödsystemet, och det 
ger medlemsstaterna möjlighet att själva övervaka hur de uppfyller sina mål.

Ändringsförslag 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska – endast i 
informationssyfte – se till att ursprunget på 
el som produceras från förnybara 
energikällor kan garanteras som sådan i 
den mening som avses i det här direktivet i 
enlighet med objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier som fastställts 
för varje medlemsstat.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en 

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Högst en ursprungsgaranti ska utfärdas för 
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ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Högst 
en ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.

varje energienhet som produceras.

Or. es

Motivering

Hanteringen av ursprungsgarantier medger ingen flexibilitet när det gäller ansträngningarna 
för att uppnå målen, försvårar inlemmandet av förnybar el på elmarknaden, tar ingen hänsyn 
till de nationella stödmekanismer som framgångsrikt främjar förnybara energikällor, 
undergräver de befintliga stödsystemen och kommer i praktiken att leda till en harmonisering 
i riktning mot ett system med omsättningsbara miljöcertifikat inom EU. Detta är en 
minoritetsstödmekanism som har visat sig fungera dåligt för att främja förnybar el.

Ändringsförslag 488
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska i upplysningssyfte
se till att ursprunget på el som produceras 
från förnybara energikällor, och på kyla 
och värme som produceras från förnybara 
energikällor i anläggningar med kapacitet 
på minst 1 MWth kan garanteras som sådan 
i den mening som avses i det här direktivet 
i enlighet med objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier som har 
fastställts av varje medlemsstat.

Or. en

Motivering

Såsom det står i direktivet om en inre marknad för el ska ursprungsgarantin i syfte att ge 
upplysningar om elen bevisa att en given mängd energi producerats från förnybara källor.
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Ändringsförslag 489
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förslaget verkar gå ut på att ursprungsgarantier bara utfärdas för förnybar energi i form av 
el eller värme och kyla. Biodrivmedel bör också inbegripas i syfte att upprätta en 
välfungerande marknad. Detta är särskilt viktigt med tanke på biometan som kan 
transporteras i naturgasnätet och säljas till slutförbrukare var som helst längs nätet.

Ändringsförslag 490
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Utfärdandet av ursprungsgarantier bör vara obligatoriskt, så att varje enhet el som 
produceras från förnybara källor får en ursprungsgaranti. När det gäller värme och kyla är 
tröskeln på 5 MWth alltför hög och bör sänkas till 1 MWth.

Ändringsförslag 491
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

1 MW bör genomgående användas som standardenhet. Det skapar ingen extra administrativ 
börda att använda 1 MW i stället för 5 MW, eftersom systemet är elektroniskt.

Ändringsförslag 492
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en ursprungsgaranti 
ska vara 1 MWh. Högst en 
ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas för varje enhet 
energi som produceras från förnybara
resurser. Standardstorleken för en 
ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Högst 
en ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.
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Or. en

Motivering

I syfte att garantera tillgången på ursprungsgarantier och främja likviditet på marknaderna 
bör ursprungsgarantierna utfärdas regelbundet, minst var tredje månad, oberoende av om 
man befinner sig i slutet av ett år eller inte.

Ändringsförslag 493
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en ursprungsgaranti 
ska vara 1 MWh. Högst en 
ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas åt en producent 
av förnybar energi. Standardstorleken för 
en ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. 
Högst en ursprungsgaranti ska utfärdas för 
varje MWh som produceras.

Or. de

Motivering

En ursprungsgaranti ska utfärdas för varje producerad MWh, inte bara på förfrågan.

Ändringsförslag 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en 
ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Högst 

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti och ett överföringsintyg
utfärdas för andelen förnybar energi från 
dessa anläggningar.



AM\730535SV.doc 59/90 PE409.383v01-00

SV

en ursprungsgaranti ska utfärdas för 
varje MWh som produceras.

För anläggningar som producerar el från 
förnybara källor som inte leds in i ett 
distributions- eller överföringsnät ska 
ursprungsgaranti och överföringsintyg 
endast utfärdas på begäran från 
producenten.
För anläggningar med en kapacitet på 
mindre än 5 MWth uppvärmning eller 
kylning från förnybara källor ska 
medlemsstaterna avgöra om 
ursprungsgarantier eller överföringsintyg 
ska utfärdas.

Or. de

Motivering

I normalfallet ska medlemsstaterna automatiskt utfärda intygen för energi producerad från 
förnybara källor. För el som inte leds in i det offentliga nätet bör intyg bara utfärdas efter 
begäran från producenten. För värmeproduktion under 5 MW-tröskeln ska medlemsstaterna 
ha rätt men inte vara skyldiga att utfärda intyg.

Ändringsförslag 495
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en ursprungsgaranti 
ska vara 1 MWh. Högst en 
ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.

Medlemsstaterna ska därför se till att en 
ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av förnybar energi. 
Standardstorleken för en ursprungsgaranti 
ska vara 1 MWh. För varje MWh som 
produceras ska intyg om att energin är 
förnybar utfärdas endast en gång. Utan 
att det påverkar föregående bestämmelse 
får de ursprungsgarantier som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/8/EG av den 11 februari 2004 om 
främjande av kraftvärme på grundval av 
efterfrågan på nyttiggjord värme på den 
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inre marknaden för energi 1 emellertid 
utfärdas samtidigt där så är lämpligt.
_________________
1 EUT L 52, 21.2.2004, s. 50. 

Or. de

Motivering

I analogi med kraftvärmedirektivet bör en tröskel på MWth införas, särskilt som värmeverk 
ofta har lokal karaktär och därför normalt konstrueras med mindre produktionskapacitet. För 
att se till att förnybar energi används så effektivt som möjligt bör det finnas en tilläggsbonus 
för förnybar energi som används i kraftvärmeverk. Det bör utfärdas intyg för både kraftvärme 
och förnybar energi, så att korrekt statistik kan föras över båda typerna av energi.

Ändringsförslag 496
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En ursprungsgaranti ska bestå av två 
komponenter:
(a) En målkomponent som gör det möjligt 
att tillgodoräkna en mängd förnybar 
energi för uppfyllandet av en 
medlemsstats mål för förnybar energi.
(b) En komponent för upplysningar om 
drivmedelsmixen som gör det möjligt för 
energiproducenter att visa att den energi 
de säljer är producerad från förnybara 
källor och som tjänar till att redogöra för 
den levererade energins drivmedelsmix.
Dessa två komponenter kan vara föremål 
för separata transaktioner.

Or. en
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Motivering

Ursprungsgarantier har en dubbel roll: de kan a) tillgodoräknas för uppfyllande av mål 
(vilket införs genom förslaget) och b) användas för certifiering av produktion/redogörelse av 
drivmedelsmixen (vilket redan ingår i gällande direktiv). Dessa roller är oberoende av 
varandra och båda bör bibehållas.

Ändringsförslag 497
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ursprungsgarantierna får utfärdas för 
förnybar el som delvis eller helt och hållet 
produceras och förbrukas utanför elnätet, 
varvid man ska basera sig på en korrekt, 
tillförlitlig och sanningsenlig beräkning 
av den efterfrågan utanför nätet som 
härigenom har tillgodosetts.

Or. en

Motivering

Vissa typer av elproduktion, t.ex. produktion med solceller, kan producera bara en liten 
mängd el åt gången som används i sin helhet på platsen. Det sammanlagda värdet på denna 
produktion är dock avsevärt och bör tillgodoräknas för målet för förnybar energi, eftersom 
denna typ av produktion minskar efterfrågan på el från elnätet.

Ändringsförslag 498
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En ursprungsgaranti ska bestå av två 
komponenter:
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a) En målkomponent som gör det möjligt 
att tillgodoräkna en mängd förnybar 
energi för uppfyllandet av en 
medlemsstats mål för förnybar energi. 
Denna komponent ska ingå endast i de 
ursprungsgarantier som är godkända för 
överföring mellan medlemsstaterna. 

b) En komponent för upplysningar om 
drivmedelsmixen som gör det möjligt för 
energiproducenter att visa att den energi 
de säljer är producerad från förnybara 
resurser och som tjänar till att redogöra 
för den levererade energins 
drivmedelsmix.
Dessa två komponenter kan vara föremål 
för separata transaktioner.

Or. en

Motivering

Ursprungsgarantier har en dubbel roll: de kan a) tillgodoräknas för uppfyllande av mål 
(vilket införs genom förslaget) och b) användas för certifiering av produktion/redogörelse av 
drivmedelsmixen (vilket redan ingår i gällande direktiv). Dessa roller är oberoende av 
varandra och båda bör bibehållas.

Ändringsförslag 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Garantierna ska utfärdas, överföras och 
upphävas elektroniskt. Vidare ska de vara 
korrekta, tillförlitliga och omöjliga att 
förfalska. 

2. Garantierna och överföringsintygen ska 
utfärdas, överföras och upphävas 
elektroniskt. Vidare ska de vara korrekta, 
tillförlitliga och omöjliga att förfalska.

En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om

En ursprungsgaranti eller ett 
överföringsintyg ska minst innehålla 
uppgifter om

(a) den energikälla energin produceras från 
samt start- och slutdatum för produktionen, 

(a) den energikälla energin produceras från 
samt start- och slutdatum för produktionen, 
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(b) huruvida garantin gäller (b) huruvida garantin gäller 
– (i) el, eller – (i) el, eller 

– (ii) kyla och/eller värme, – (ii) kyla och/eller värme,
(c) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(c) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(d) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer,

(d) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer,

(e) storlek och typ av eventuellt 
investeringsstöd för anläggningen.

(e) användningsområde

(i) för överföringsintyg: bedömningen av i 
vilken mån medlemsstaten har uppfyllt 
sina nationella mål enligt kraven i detta 
direktiv,
(ii) för ursprungsgarantier: intyg för 
energiproducenter, energileverantörer 
och energikonsumenter om att energin är 
förnybar.

Or. de

Motivering

Användningsområdet för överföringsintyg och ursprungsgarantier bör anges i direktivet.

Ändringsförslag 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Garantierna ska utfärdas, överföras 
och upphävas elektroniskt. Vidare ska de 
vara korrekta, tillförlitliga och omöjliga att 
förfalska. 

2. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga 
mekanismer för att se till att 
ursprungsgarantierna är korrekta, 
tillförlitliga och omöjliga att förfalska. 

En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om

En ursprungsgaranti ska minst innehålla 
uppgifter om

(a) den energikälla energin produceras från (a) den energikälla energin produceras från 
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samt start- och slutdatum för produktionen, samt start- och slutdatum för produktionen, 

(b) huruvida garantin gäller 
– (i) el, eller 
– (ii) kyla och/eller värme,
(c) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(b) namnet på den anläggning där energin 
produceras, var den är placerad, vilken typ 
av anläggning det rör sig om och dess 
kapacitet, samt datum då den togs i drift,

(d) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer,

(c) datum och land för utfärdande samt ett 
unikt identifieringsnummer.

(e) storlek och typ av eventuellt 
investeringsstöd för anläggningen.

En ursprungsgaranti ska göra det möjligt 
för producenter av förnybar el att visa att 
den el de säljer har producerats från 
förnybara källor i den mening som avses i 
detta direktiv.

Or. es

Motivering

Hanteringen av ursprungsgarantier medger ingen flexibilitet när det gäller ansträngningarna 
för att uppnå målen, försvårar inlemmandet av förnybar el på elmarknaden, tar ingen hänsyn 
till de nationella stödordningar som framgångsrikt främjar förnybara energikällor, 
undergräver de befintliga stödsystemen och kommer i praktiken att leda till en harmonisering 
i riktning mot ett system med omsättningsbara miljöcertifikat inom EU. Detta är en 
minoritetsstödmekanism som har visat sig fungera dåligt för att främja förnybar el.

Ändringsförslag 501
Romana Jordan Cizelj

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av en ursprungsgaranti ska 
utgöra faktisk handel med rätten till 
ursprungsgarantin, som övergår till 
köparen.
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Or. en

Motivering

I artikel 7.3 används frasen ”som innehas av varje person”, vilket antyder att 
ursprungsgarantier nu är en vara och därför omfattas av artiklarna 28, 29 och 30 i fördraget 
och bestämmelserna om fri rörlighet för varor. I det föreslagna direktivet används dock 
begreppet ”överföring” i stället för handel. Det vore lämpligt att införa en hänvisning i 
artikel 6.2 i syfte att klargöra att överföringen av ursprungsgarantier kan anses utgöra faktisk 
handel.

Ändringsförslag 502
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) huruvida garantin gäller (b) huruvida garantin gäller 

– (i) el, eller – (i) el, eller 
– (ii) kyla och/eller värme, – (ii) kyla och/eller värme, eller

– (iia) biodrivmedel.

Or. en

Motivering

Förslaget verkar gå ut på att ursprungsgarantier bara utfärdas för förnybar energi i form av 
el eller värme och kyla. Biodrivmedel bör också inbegripas i syfte att upprätta en 
välfungerande marknad. Detta är särskilt viktigt med tanke på biometan som kan 
transporteras i naturgasnätet och säljas till slutförbrukare var som helst längs nätet. 

Ändringsförslag 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en anläggning som har tagits i
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drift efter den 1 januari 2005 har fått 
investeringsstöd som är nödvändigt för 
den tekniska driften av anläggningen, ska 
detta anges på samtliga 
ursprungsgarantier och överföringsintyg 
för anläggningen.

Or. de

Motivering

Drifts- och investeringsstöd till en anläggning för förnybar energi ska anges på intygen. Stöd 
utgår emellertid inte bara till byggandet av anläggningar utan även för andra ändamål, 
såsom översvämningsskydd. Dessa investeringsstöd påverkar inte den tekniska driften av 
anläggningen och ska därför inte anges.

Ändringsförslag 504
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får fatta beslut om 
huruvida de vill eller inte vill handla med 
ursprungsgarantier för el, värme och kyla 
som produceras från förnybara 
energikällor.

Or. en

Motivering

Det måste vara valfritt för medlemsstaterna att använda ursprungsgarantier för att uppfylla 
målen. Företag bör inte ha rätt att handla med ursprungsgarantier om medlemsstaten inte 
har nått sina etappmål.
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Ändringsförslag 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ursprungsgarantier och 
överföringsintyg får handlas separat och 
kan upphävas samtidigt eller vid olika 
tillfällen. Medlemsstaterna ska själva anta 
bestämmelser om detta.

Or. de

Motivering

Överföringsintyget är ett intyg för medlemsstaterna om andelen förnybar energi, medan 
ursprungsgarantin är ett intyg för energiproducenter, energileverantörer eller 
energikonsumenter.

Ändringsförslag 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av andra 
medlemsstater i enlighet med det här 
direktivet. En medlemsstat som vägrar 
erkänna en ursprungsgaranti ska grunda ett 
sådant beslut på objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande kriterier. 

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av andra 
medlemsstater i enlighet med det här 
direktivet enbart som bevis för de 
uppgifter som anges i punkt 2. En 
medlemsstat får vägra att erkänna en 
ursprungsgaranti endast om det finns goda 
skäl att misstänka att den inte är korrekt 
och tillförlitlig eller att den utgör en 
förfalskning. Medlemsstaten ska förse 
kommissionen med den information som 
ligger till grund för misstankarna.

Om en medlemsstat vägrar erkänna en 
ursprungsgaranti, kan kommissionen anta 
ett beslut om att medlemsstaten ska 

Om kommissionen anser att vägran att 
erkänna en ursprungsgaranti inte är 
välgrundad, får den anta ett beslut om att 
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erkänna det. den berörda medlemsstaten ska erkänna 
den.

Or. es

Motivering

Hanteringen av ursprungsgarantier medger ingen flexibilitet när det gäller ansträngningarna 
för att uppnå målen, försvårar inlemmandet av förnybar el på elmarknaden, tar ingen hänsyn 
till de nationella stödordningar som framgångsrikt främjar förnybara energikällor, 
undergräver de befintliga stödsystemen och kommer i praktiken att leda till en harmonisering 
i riktning mot ett system med omsättningsbara miljöcertifikat inom EU. Detta är en 
minoritetsstödmekanism som har visat sig fungera dåligt för att främja förnybar el.

Ändringsförslag 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier som utfärdas av andra 
medlemsstater i enlighet med det här 
direktivet. En medlemsstat som vägrar 
erkänna en ursprungsgaranti ska grunda ett 
sådant beslut på objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier. 

3. Medlemsstater ska erkänna de 
ursprungsgarantier och överföringsintyg
som utfärdas av andra medlemsstater i 
enlighet med det här direktivet. En 
medlemsstat som vägrar erkänna en 
ursprungsgaranti eller ett överföringsintyg
ska grunda ett sådant beslut på objektiva, 
öppna och icke-diskriminerande kriterier.

Om en medlemsstat vägrar erkänna en 
ursprungsgaranti, kan kommissionen anta 
ett beslut om att medlemsstaten ska 
erkänna det. 

Om en medlemsstat vägrar erkänna en 
ursprungsgaranti eller ett överföringsintyg, 
kan kommissionen anta ett beslut om att 
medlemsstaten ska erkänna det.

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.
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Ändringsförslag 508
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras utfärdas minst var tredje 
månad.

Or. en

Motivering

I syfte att garantera tillgången på ursprungsgarantier och främja likviditet på marknaderna 
bör ursprungsgarantierna utfärdas regelbundet, minst var tredje månad, oberoende av om 
man befinner sig i slutet av ett år eller inte.

Ändringsförslag 509
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras utfärdas minst var tredje 
månad.

Or. en

Motivering

I syfte att garantera tillgången på ursprungsgarantier och främja likviditet på marknaderna 
bör ursprungsgarantierna utfärdas regelbundet, minst var tredje månad, oberoende av om 
man befinner sig i slutet av ett år eller inte.
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Ändringsförslag 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut. 

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier och överföringsintyg
för förnybar energi som produceras under 
ett visst kalenderår utfärdas senast tre 
månader efter det årets slut.

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 511
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast sex månader efter det årets 
slut.

Or. en

Motivering

Kravet på att uppgifter ska lämnas in inom tre månader kan vara alltför betungande för 
medlemsstater som samlar in uppgifter på annat sätt, och därför föreslår vi att tidsfristen 
förlängs till sex månader.
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Ändringsförslag 512
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.

4. Medlemsstaterna har ansvar för att 
ursprungsgarantier för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast sex månader efter det årets 
slut.

Or. sl

Ändringsförslag 513
Claude Turmes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en producent av förnybar energi 
som produceras i ett kraftvärmeverk har 
rätt att erhålla ursprungsgarantier med 
stöd av punkt 1 och med stöd av 
föreskrifterna i direktiv 2004/8/EG, ska 
medlemsstaterna se till att bara en 
ursprungsgaranti utfärdas per enhet 
energi som uppfyller kraven i det här
direktivet och i direktiv 2004/8/EG. Denna 
ursprungsgaranti ska omfatta samtliga 
funktioner hos de olika 
ursprungsgarantierna enligt det här 
direktivet och enligt direktiv 2004/8/EG.
Ingen ursprungsgaranti ska utfärdas för 
förnybar energi med stöd av denna artikel 
om det utfärdats eventuella andra bevis 
som kan användas vid uppfyllandet av 
skyldigheten att offentliggöra elens 
ursprung enligt direktiv 2003/54/EG.

Or. en
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Motivering

Såsom det står i direktivet om en inre marknad för el ska ursprungsgarantin i syfte att ge 
upplysningar om elen bevisa att en given mängd energi producerats från förnybara källor.

Ändringsförslag 514
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. El från förnybara källor som omfattas 
av en ursprungsgaranti enligt 
direktiv 2004/8/EG ska ge rätt till 
ursprungsgaranti även enligt det här 
direktivet.

Or. fr

Motivering

Ursprungsgarantier som utfärdas enligt direktiv 2004/8/EG gäller för den producerade elen 
och anger att elen producerats med kraftvärme. Det finns alltså en grundläggande skillnad 
om man jämför med ursprungsgarantierna i det här direktivet, eftersom 
ursprungsgarantierna i det ena fallet gäller energikällan och i det andra elproduktionen. 

Ändringsförslag 515
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Som ett alternativ till 
ursprungsgarantier får medlemsstaterna 
på frivillig basis utfärda intyg att använda 
i samband med målredovisningen 
(överföringsintyg), vilka inte medför 
några rättigheter enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna ska se till att dessa intyg 
är förenliga med punkterna 1–4. 
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Medlemsstaterna ska dessutom se till att 
intygen för målredovisning 
(överföringsintygen) särskilt identifieras 
som sådana, och att de upphävs 
elektroniskt. 

Or. de

Motivering

Överföringsintygen behövs som ett ytterligare, flexibelt instrument för att uppnå målen.

Ändringsförslag 516
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Ursprungsgarantier och 
överföringsintyg ska inte ge rätt till stöd 
från nationella stödordningar.

Or. de

Motivering

Detta måste anges uttryckligen för att undvika att intygen missbrukas.

Ändringsförslag 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
När det gäller att uppnå de nationella 
målen ska biodrivmedelscertifikat som 
kommer från en medlemsstat med vilken 
en annan medlemsstat har undertecknat 
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en bilateral överenskommelse tas i 
beaktande. Dessa biodrivmedelscertifikat 
ska upphävas i förvärvslandet. De 
minskade utsläpp av växthusgaser som är 
kopplade till biodrivmedelscertifikaten ska 
beräknas i förvärvslandet.

Or. en

Ändringsförslag 518
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
1. Om en mängd biodrivmedel som 
uppfyller de relevanta 
hållbarhetskriterierna i artikel 15 
levereras för konsumtion som drivmedel i 
en medlemsstat, ska medlemsstaterna se 
till att leverantören av biodrivmedel ges 
rätt att erhålla en tillräcklig mängd 
omsättningsbara krediter för biodrivmedel 
med hänsyn till den mängd biodrivmedel 
som levererats – i energitermer – som 
alternativ till beviljande av finansiellt stöd 
eller erkännande enligt gällande 
skyldigheter eller föreskrifter avseende 
biodrivmedel.
2. Medlemsstaterna ska för detta ändamål 
se till att en omsättningsbar kredit för 
biodrivmedel utfärdas efter begäran från 
en leverantör av biodrivmedel. Följande 
villkor ska gälla för en omsättningsbar 
kredit för biodrivmedel:
(a) En omsättningsbar kredit för 
biodrivmedel ska avse en fastställd 
energienhet (till exempel 1 GJ).
(b) Högst en omsättningsbar kredit för 
biodrivmedel ska utfärdas för varje GJ 
biodrivmedel som levereras för 
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konsumtion som drivmedel i en 
medlemsstat.
(c) En omsättningsbar kredit för 
biodrivmedel får inte utfärdas för 
biodrivmedel som inte uppfyller 
hållbarhetskriterierna i artikel 15.
I samband med utfärdandet av en 
omsättningsbar kredit för biodrivmedel 
ska en medlemsstat varken tillgodoräkna 
den tillhörande mängden biodrivmedel för 
sitt biodrivmedelsmål eller för en 
skyldighet avseende biodrivmedel, och 
biodrivmedlet ska heller inte omfattas av 
något finansiellt stöd på den berörda 
marknaden.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
omsättningsbara krediter för biodrivmedel
(a) utfärdas, överförs och upphävs 
elektroniskt,
(b) är korrekta, tillförlitliga och omöjliga 
att förfalska,
(c) innehåller tillräcklig information för 
att lämplig förvaltning och spårning av 
krediter ska kunna säkras samt all 
ytterligare information som krävs för 
efterlevnad av nationell lagstiftning om 
biodrivmedel.
4. Medlemsstaterna ska erkänna de 
omsättningsbara krediter för biodrivmedel 
som utfärdas av andra medlemsstater i 
enlighet med detta direktiv. En 
medlemsstat som vägrar erkänna en 
omsättningsbar kredit för biodrivmedel 
ska grunda ett sådant beslut på objektiva, 
öppna och icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 519
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Behöriga organ och register över 

ursprungsgarantier
1. Medlemsstaterna ska utse ett enda 
behörigt organ som ska ansvara för att
(a) inrätta och underhålla ett nationellt 
register över ursprungsgarantier,
(b) utfärda ursprungsgarantier,
(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,
(d) upphäva ursprungsgarantier,
(e) offentliggöra en årsrapport över det 
antal ursprungsgarantier som utfärdats, 
överförts till eller från andra behöriga, 
eller som upphävts.
2. Det behöriga organet ska inte 
producera, handla med, tillhandahålla 
eller distribuera energi.
3. Det nationella registret över 
ursprungsgarantier ska innehålla 
ursprungsgarantier som innehas av varje 
person. En ursprungsgaranti ska bara 
förekomma i ett register åt gången.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att deras nationella bindande mål uppnås. Den framgångsrika 
utvecklingen av förnybar energi i Europa beror främst på välplanerade nationella stödsystem 
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och en fungerande administration. Inom ramen för detta direktiv kan medlemsstaterna fritt 
välja inom vilken sektor de vill göra den största insatsen. En extra flexibilitetsmekanism är 
därför inte nödvändig. Ursprungsgarantierna bör därför i enlighet med direktiv 2001/77/EG 
även i fortsättningen användas för att redovisa för ursprunget till elen.

Ändringsförslag 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga organ och register över 
ursprungsgarantier

Nationella stödmekanismer och 
flexibilitetsmekanismer

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

1. Nationella stödmekanismer som 
främjar energi från förnybara källor är 
det främsta medlet för att uppnå målen i 
artikel 3. Medlemsstaterna ska fritt kunna 
välja mellan olika system för att stödja 
energi från förnybara källor.

(a) inrätta och underhålla ett nationellt 
register över ursprungsgarantier,
(b) utfärda ursprungsgarantier,
(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,
(d) upphäva ursprungsgarantier,
(e) offentliggöra en årsrapport över det 
antal ursprungsgarantier som utfärdats, 
överförts till eller från andra behöriga, 
eller som upphävts.
2. Det behöriga organet ska inte 
producera, handla med, tillhandahålla 
eller distribuera energi.

2. För att bättre uppnå sina mål och 
sänka kostnaderna kan medlemsstaterna 
använda följande flexibilitetsmekanismer:
(a) Överföring av statistiska mängder 
förnybar energi mellan medlemsstater.
(b) Gemensamt uppnående av mål.
(c) Inrättande av gemensamma 
stödsystem.
Dessa flexibilitetsmekanismer beskrivs i 
följande artiklar.
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3. Det nationella registret över 
ursprungsgarantier ska innehålla 
ursprungsgarantier som innehas av varje 
person. En ursprungsgaranti ska bara 
förekomma i ett register åt gången.

Or. es

Motivering

Stödsystem för förnybara energikällor har spelat en avgörande roll för att dessa källor 
kunnat få sin nuvarande ställning inom EU och de är avgörande för att användningen av 
dessa ska kunna fortsätta utvecklas. Därför måste de behandlas i direktivet och inte bara få 
ett flyktigt omnämnande som i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 521
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga organ och register över 
ursprungsgarantier

Överföringar mellan medlemsstaterna för 
statistiska ändamål

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

för att för statistiska ändamål överföra en 
viss mängd förnybar energi från en 
medlemsstat till en annan. Den överförda 
mängden ska

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

(a) dras ifrån den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av 
medlemsstatens efterlevnad av kraven i 
artikel 3 i fråga om nationella mål, och

(b) utfärda ursprungsgarantier, (b) läggas till den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av en annan 
medlemsstats efterlevnad av kraven i 
artikel 3 i fråga om nationella mål.

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,
(d) upphäva ursprungsgarantier,
(e) offentliggöra en årsrapport över det 
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antal ursprungsgarantier som utfärdats, 
överförts till eller från andra behöriga, 
eller som upphävts.
2. Det behöriga organet ska inte 
producera, handla med, tillhandahålla 
eller distribuera energi.

2. Arrangemangen enligt punkt 1 får vara 
giltiga i ett eller flera år, men de ska 
anmälas till kommissionen senast 
3 månader efter utgången av det första 
året under vilket de vinner giltighet.

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

Or. en

Motivering

I enlighet med denna artikel är det tillåtet att av statistiska skäl överföra energi från en 
medlemsstat till en annan. Den mest uppenbara orsaken till att man skulle vilja använda 
denna bestämmelse är om medlemsstaten överträffar sitt mål 2020 och därför vill sälja sin 
överskottskredit till andra medlemsstater.

Det skulle också vara möjligt för två medlemsstater att efter direktivets ikraftträdande ingå en 
långsiktig överenskommelse om att varje år fram till och inklusive 2020 överföra en viss 
mängd energi för statistiska ändamål. Huruvida denna överenskommelse skulle träda i kraft 
eller inte skulle bero på villkoren i överenskommelsen.

Ändringsförslag 522
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga organ och register över 
ursprungsgarantier

Överföringar mellan medlemsstaterna för 
statistiska ändamål

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

för att för statistiska ändamål överföra en 
viss mängd förnybar energi från en 
medlemsstat till en annan. Den överförda 
mängden ska



PE409.383v01-00 80/90 AM\730535SV.doc

SV

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

(a) dras ifrån den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av 
medlemsstatens efterlevnad av kraven i 
artikel 3 i fråga om nationella mål, och

(b) utfärda ursprungsgarantier, (b) läggas till den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av en annan 
medlemsstats efterlevnad av kraven i 
artikel 3 i fråga om nationella mål.

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,
(d) upphäva ursprungsgarantier,
(e) offentliggöra en årsrapport över det 
antal ursprungsgarantier som utfärdats, 
överförts till eller från andra behöriga, 
eller som upphävts.
2. Det behöriga organet ska inte 
producera, handla med, tillhandahålla 
eller distribuera energi.

2. Arrangemangen enligt punkt 1 får vara 
giltiga i ett eller flera år, men de ska 
anmälas till kommissionen senast 
3 månader efter utgången av det första 
året under vilket de vinner giltighet.

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

Or. xm

Motivering

Det ursprungliga förslaget om handel med garantier verkar vara alltför byråkratiskt och 
ogynnsamt för länder med ett inmatningsstöd för förnybar energi. Det kan uppstå farhågor 
om att genomförandet av ett sådant förslag skulle stå i strid med EU:s lagstiftning. Det nya 
förslaget eftersträvar samma mål som kommissionens ursprungliga förslag om handel med 
ursprungsgarantier, det vill säga det gör det möjligt för medlemsstaterna att flexibelt 
överföra målen på varandra utan att för den skull hota det nationella stödsystemet, och det 
ger medlemsstaterna möjlighet att själva övervaka hur de uppfyller sina mål.
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Ändringsförslag 523
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga organ och register över 
ursprungsgarantier

Behöriga organ och register över 
ursprungsgarantier och omsättningsbara 

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

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

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

(a) inrätta och underhålla nationella
register över ursprungsgarantier och 
omsättningsbara krediter för 
biodrivmedel,

(b) utfärda ursprungsgarantier, (b) utfärda ursprungsgarantier och 
omsättningsbara krediter för 
biodrivmedel,

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier och omsättningsbara 
krediter för biodrivmedel,

(d) upphäva ursprungsgarantier, (d) upphäva ursprungsgarantier och 
omsättningsbara krediter för 
biodrivmedel,

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

(e) offentliggöra en årsrapport över det 
antal ursprungsgarantier, respektive 
omsättningsbara krediter för 
biodrivmedel, som utfärdats, överförts till 
eller från andra behöriga, eller som 
upphävts.

2. Det behöriga organet ska inte producera, 
handla med, tillhandahålla eller distribuera 
energi.

2. Det behöriga organet ska inte producera, 
handla med, tillhandahålla eller distribuera 
energi, producera biodrivmedel eller 
handla med, tillhandahålla eller 
distribuera drivmedel.

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

De nationella registren över 
ursprungsgarantier och omsättningsbara 
krediter för biodrivmedel ska innehålla 
ursprungsgarantier och omsättningsbara 
krediter för biodrivmedel som innehas av 
varje person. En ursprungsgaranti eller en 
omsättningsbar kredit för biodrivmedel 
ska bara förekomma i ett register åt 
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gången.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

(a) inrätta och underhålla ett nationellt 
register över garantier,
(aa) registrera alla anläggningar för vars 
produktion ursprungsgarantier och 
överföringsintyg har utfärdats enligt detta 
direktiv,

(b) utfärda ursprungsgarantier, (b) utfärda ursprungsgarantier och 
överföringsintyg,

(ba) för alla anläggningar som avses i 
led aa registrera typ och omfattning av 
investeringsstöd som krävs för den 
tekniska driften av anläggningen och som 
beviljats före detta direktivs 
ikraftträdande,

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,

(c) registrera överföringar av garantier,

(d) upphäva ursprungsgarantier, (d) upphäva garantier,

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

antal ursprungsgarantier och 
överföringsintyg som utfärdats, överförts 
till eller från andra behöriga, eller som 
upphävts.

Or. de

Motivering

Det behöriga organets uppgifter bör konkretiseras och utvidgas till att även omfatta de 
anläggningar för vilka intyg har utfärdats samt de investeringsstöd som erhållits.

Ändringsförslag 525
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska utse ett enda 
behörigt organ för ursprungsgarantier 
och, i tillämpliga fall, för överföringsintyg 
som ska ansvara för

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

(a) inrättande och underhållande av ett 
nationellt register,

(b) utfärda ursprungsgarantier, (b) utfärdande av bevis,

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,

(c) registrering av överföringar,

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

(e) offentliggörande av en årsrapport över 
det antal bevis som utfärdats, överförts till 
eller från andra behöriga, eller som 
upphävts.

Or. en
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Ändringsförslag 526
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. sl

Ändringsförslag 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att undvika dubblering får 
garantierna bara utfärdas inom 
garantiregistret i det land där 
anläggningen ligger. Om en anläggning 
ligger inom flera medlemsstaters 
territorium, måste de berörda 
medlemsstaterna se till att inte dubbla 
garantier utfärdas.

Or. de

Motivering

Förtydligandet syftar till att undvika att dubbla garantier utfärdas.
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Ändringsförslag 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Varje operatör ska ha ett konto i 
garantiregistret. Operatörer med 
anläggningar i flera medlemsstater ska ha 
ett konto i vart och ett av de berörda 
nationella registren. I varje register ska 
dessutom ett konto för den berörda
medlemsstaten skapas. Energileverantörer 
och energikonsumenter kan ansöka om 
att öppna konto.
Alla operatörer som driver en anläggning 
som producerar förnybar energi ska ha 
rätt att granska de garantier som 
utfärdats för anläggningen i 
garantiregistret. På så vis kan 
operatörerna visa att energin som 
produceras i deras anläggningar kommer 
från förnybara källor.

Or. de

Motivering

Förtydligande om garantiregistret: ett konto ska skapas för varje operatör, och på begäran 
även för energileverantörer och energikonsumenter.

Ändringsförslag 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkterna 1c och 1d (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Så snart en garanti har utfärdats ska 
de relevanta ursprungsgarantierna 
krediteras det konto i det nationella 
garantiregistret som tillhör operatören i 
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vars anläggning energin producerats.
1d. Så snart en garanti har utfärdats ska 
det relevanta överföringsintyget krediteras 
det konto i det nationella garantiregistret 
som tillhör den berörda medlemsstaten.

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 530
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det behöriga organet ska inte producera, 
handla med, tillhandahålla eller distribuera 
energi.

2. Det behöriga organet ska inte producera, 
handla med, tillhandahålla, distribuera eller 
överföra energi.

Or. sl

Ändringsförslag 531
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det behöriga organet ska inte producera, 
handla med, tillhandahålla eller distribuera 
energi.

2. Det behöriga organet ska inte producera, 
handla med, tillhandahålla eller distribuera 
energi eller vara anslutet till sådan 
verksamhet.

Or. en
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Motivering

De utfärdande organen är i allmänhet tillsynsmyndigheter (60 %), men för tillfället är 30 % 
av de utfärdande organen systemansvariga för överföringssystem, vilket kan leda till en 
intressekonflikt.

Ändringsförslag 532
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det nationella registret över 
ursprungsgarantier samt, om de anlitar de 
flexibilitetsinstrument som avses i artikel 
9.1b a eller 9.1b c, över överföringsintyg,
ska innehålla ursprungsgarantier och 
överföringsintyg som innehas av varje 
person. En ursprungsgaranti eller ett 
överföringsintyg ska bara förekomma i ett 
register åt gången.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett enda behörigt organ som har ansvaret för ursprungsgarantierna och, om 
någon medlemsstat på frivillig väg valt detta alternativ, för överföringsintygen.

Ändringsförslag 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska utse en central 
förvaltare som ska koppla samman de 
olika garantiregistren via gränssnitt. Den 
centrala förvaltaren ska svara för att 
överföra garantier
(a) mellan medlemsstater,
(b) mellan personer i olika medlemsstater 
och
(c) mellan en medlemsstat och personer i 
en annan medlemsstat.
Den centrala förvaltaren ska i en årlig 
rapport redogöra för överföringarna 
mellan de olika garantiregistren.

Or. de

Motivering

Det behövs en central förvaltare för att samarbetet mellan de nationella registren ska fungera 
smidigt.
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Ändringsförslag 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. För att genomföra detta direktiv ska 
kommissionen anta en förordning om 
införande av ett standardiserat och säkert 
system för registrering av garantier i form 
av standardiserade elektroniska databaser 
som innehåller gemensamma uppgifter 
för spårning av utfärdande, innehav, 
överlåtelse och upphävande av 
ursprungsgarantier och överföringsintyg, 
för att ge allmänheten tillgång till 
register, garantera sekretess och se till att 
inga överlåtelser genomförs som är 
oförenliga med skyldigheter enligt detta 
direktiv. Förordningen ska antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 21.3.

Or. de

Motivering

De tekniska detaljerna för garantiregistren bör fastställas av kommissionen genom 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Personer eller medlemsstater får 
överföra eller begära upphävande av sina 
ursprungsgarantier och överföringsintyg i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.
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Or. de

Motivering

Förtydligande.
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