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Ändringsförslag 537
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Inlämnande av ursprungsgarantier för 
upphävande
1. En ursprungsgaranti, som motsvarar 
den aktuella energienheten, ska lämnas in 
för upphävande till ett behörigt organ som 
utsetts i enlighet med artikel 7 om
(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, får stöd i form av system med 
fasta inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,
(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, tas med vid bedömningen av om 
en anläggning uppfyller kraven på 
förnybar energi; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
fastställde kravet, eller
(c) en energileverantör eller -konsument 
använder en ursprungsgaranti för att 
bevisa andelen eller kvantiteten förnybar 
energi i sin energimix utan att dra nytta 
av ett stödsystem i enlighet med a) eller 
b); i sådana fall ska garantin lämnas till 
det behöriga organ som utsetts av den 
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medlemsstat i vilken energin som beskrivs 
i energimixen förbrukas.
2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne
(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.
3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

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 det här direktivet 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 538
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inlämnande av ursprungsgarantier för 
upphävande

Gemensamma projekt mellan 
medlemsstater

1. En ursprungsgaranti, som motsvarar 
den aktuella energienheten, ska lämnas in 
för upphävande till ett behörigt organ som 
utsetts i enlighet med artikel 7 om

1. Två eller fler medlemsstater kan företa 
gemensamma projekt.

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
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produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, får stöd i form av system med 
fasta inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,
(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, tas med vid bedömningen av om 
en anläggning uppfyller kraven på 
förnybar energi; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
fastställde kravet, eller
(c) en energileverantör eller -konsument 
använder en ursprungsgaranti för att 
bevisa andelen eller kvantiteten förnybar 
energi i sin energimix utan att dra nytta 
av ett stödsystem i enlighet med a) eller 
b); i sådana fall ska garantin lämnas till 
det behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat i vilken energin som beskrivs 
i energimixen förbrukas.
2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

2. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen hur mycket energi som 
produceras av de anläggningar som tagits 
i drift i medlemsstaterna eller i ett 
tredjeland i enlighet med artikel 5.9, efter 
det här direktivets ikraftträdande eller 
som renoverats för att öka kapaciteten 
och byggts till följd av ett gemensamt 
projekt enligt punkt 1. Den angivna 
mängden energi ska anses bidra till att 
uppfylla en annan medlemsstats mål när 
man mäter om målen har uppfyllts enligt 
artikel 3.

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
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anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.
3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

3. Medlemsstaternas meddelande ska 

(a) beskriva den föreslagna eller 
renoverade anläggningen,
(b) ange andelen eller mängden el, värme 
eller kyla som anläggningen producerar 
som anses bidra till att uppfylla en annan 
medlemsstats nationella mål, 
(c) upplysa om för vilken medlemsstat 
som meddelandet läggs fram,
(d) ange under vilken period som den 
producerade energin anses bidra till att 
uppfylla en annan medlemsstats 
nationella mål.
4. Den period som anges i punkt 3.d ska 
uttryckas i hela kalenderår och kan 
förlängas till efter 2020.
5. Ett meddelande som lagts fram enligt 
denna artikel får inte ändras eller 
återkallas utan samtycke från den 
medlemsstat som lagt fram meddelandet 
och den medlemsstat som fastställts i 
enlighet med punkt 3c.

Or. en

Motivering

Artikeln ger en medlemsstat möjlighet att räkna in en del eller all förnybar energi som 
produceras i en ny eller renoverad anläggning för förnybar energi i en annan medlemsstat i 
måluppfyllelsen. För att detta ska kunna ske krävs en överenskommelse mellan 
värdmedlemsstaten och den mottagande staten. Kommissionen ska bli informerad om 
överenskommelsen, och villkoren för överenskommelsen ska framgå i meddelandet.
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Ändringsförslag 539
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inlämnande av ursprungsgarantier för 
upphävande

Gemensamma projekt mellan 
medlemsstater

1. En ursprungsgaranti, som motsvarar 
den aktuella energienheten, ska lämnas in 
för upphävande till ett behörigt organ som 
utsetts i enlighet med artikel 7 om

1. Två eller fler medlemsstater kan företa 
gemensamma projekt.

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, får stöd i form av system med 
fasta inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,
(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, tas med vid bedömningen av om 
en anläggning uppfyller kraven på 
förnybar energi; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
fastställde kravet, eller
(c) en energileverantör eller -konsument 
använder en ursprungsgaranti för att 
bevisa andelen eller kvantiteten förnybar 
energi i sin energimix utan att dra nytta 
av ett stödsystem i enlighet med a) eller 
b); i sådana fall ska garantin lämnas till 
det behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat i vilken energin som beskrivs 
i energimixen förbrukas.
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2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

2. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen hur mycket energi som 
produceras av de anläggningar som tagits 
i drift i medlemsstaterna eller i ett 
tredjeland i enlighet med artikel 5.9, efter 
det här direktivets ikraftträdande eller 
som renoverats för att öka kapaciteten 
och byggts till följd av ett gemensamt 
projekt enligt punkt 1. Den angivna 
mängden energin ska anses bidra till att 
uppfylla en annan medlemsstats mål när 
man mäter om målen har uppfyllts enligt 
artikel 3.

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.
3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

3. Medlemsstaternas meddelande ska:

(a) beskriva den föreslagna eller 
renoverade anläggningen,
(b) ange andelen eller mängden el, värme 
eller kyla som anläggningen producerar 
som ska anses bidra till en annan 
medlemsstats nationella mål, 
(c) upplysa om för vilken medlemsstat 
som meddelandet läggs fram,
(d) ange under vilken period som den 
producerade energin anses bidra till att 
uppfylla en annan medlemsstats 
nationella mål.
4. Den period som anges i punkt 3.d ska 
uttryckas i hela kalenderår och kan 
förlängas till efter 2020.
5. Ett meddelande som lagts fram enligt 
denna artikel får inte ändras eller 
återkallas utan samtycke från den 
medlemsstat som lagt fram meddelandet 
och den medlemsstat som fastställts i 
enlighet med punkt 3c.



AM\730537SV.doc 9/127 PE409.384v01-00

SV

Or. en

Motivering

Artikeln ger en medlemsstat möjlighet att räkna in en del eller all förnybar energi som 
produceras i en ny eller renoverad anläggning för förnybar energi i en annan medlemsstat i 
måluppfyllelsen. För att detta ska kunna ske krävs en överenskommelse mellan 
värdmedlemsstaten och den mottagande staten. Kommissionen ska bli informerad om 
överenskommelsen, och villkoren för överenskommelsen ska framgå i meddelandet.

Ändringsförslag 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inlämnande av ursprungsgarantier för 
upphävande

Överföringar mellan medlemsstaterna för 
statistiska ändamål

1. En ursprungsgaranti, som motsvarar 
den aktuella energienheten, ska lämnas in 
för upphävande till ett behörigt organ som 
utsetts i enlighet med artikel 7 om

1. Medlemsstaterna får vidta 
arrangemang för att för statistiska 
ändamål överföra en viss mängd förnybar 
energi från en medlemsstat till en annan 
medlemsstat. Den överförda mängden ska

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, får stöd i form av system med 
fasta inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,

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

(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, tas med vid bedömningen av om 
en anläggning uppfyller kraven på 

(b) läggas till den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur en 
annan medlemsstat uppfyllt kraven i 
artikel 3 i fråga om nationella mål. 
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förnybar energi; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
fastställde kravet, eller
(c) en energileverantör eller -konsument 
använder en ursprungsgaranti för att 
bevisa andelen eller kvantiteten förnybar 
energi i sin energimix utan att dra nytta 
av ett stödsystem i enlighet med a) eller 
b); i sådana fall ska garantin lämnas till 
det behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat i vilken energin som beskrivs 
i energimixen förbrukas.
2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

2. Arrangemang enligt punkt 1 kan gälla i 
minst ett år. De ska meddelas 
kommissionen senast tre månader efter 
utgången av det första året då de gällde.

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.
3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

Or. en

Ändringsförslag 541
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En ursprungsgaranti, som motsvarar 
den aktuella energienheten, ska lämnas in 
för upphävande till ett behörigt organ som 
utsetts i enlighet med artikel 7 om

1. Ursprungsgarantins målkomponent, 
som motsvarar den aktuella energienheten, 
ska lämnas in för upphävande till ett 
behörigt organ som utsetts i enlighet med 
artikel 7 om

Or. en
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Motivering

Texten bör bli tydligare och det bör uttryckligen framhållas att om ursprungsgarantins 
målkomponent upphävs (t.ex. för att anläggningen har mottagit någon form av stöd) betyder 
inte det ursprungsgarantins andra komponenter (certifiering av produktion/redogörelse av 
drivmedelsmixen) upphävs, då det fortfarande kan handlas med dessa komponenter var för 
sig. 

Ändringsförslag 542
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, får stöd i form 
av system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar 
eller betalningar som resultat av 
anbudsförfaranden; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ som 
utsetts av den medlemsstat som inrättade 
stödsystemet,

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, får stöd från 
ett stödsystem enligt artikel 2 h; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,

Or. en

Motivering

I förslaget till direktiv ges en definition av ”stödsystem” i artikel 2 h medan artikel 8.1 a ger 
en annan definition. Det vore lämpligt att se till att definitionerna stämmer överens.
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Ändringsförslag 543
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, får stöd i form 
av system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar 
eller betalningar som resultat av 
anbudsförfaranden; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ som 
utsetts av den medlemsstat som inrättade 
stödsystemet,

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, får stöd från 
stödsystemet enligt artikel 2h; i sådana fall 
ska garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,

Or. sl

Ändringsförslag 544
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från 
förnybara energikällor i en anläggning 
med en kapacitet på minst 5 MWth, får 
stöd i form av system med fasta 
inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana fall 
ska garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,

(a) produktionen av en enhet energi från 
förnybara energikällor får stöd i form av 
system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar eller 
betalningar som resultat av 
anbudsförfaranden; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ som 
utsetts av den medlemsstat som inrättade 
stödsystemet,

Or. en
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Motivering

Om ursprungsgarantins målkomponent upphävs (t.ex. för att anläggningen har mottagit 
någon form av stöd) betyder inte det ursprungsgarantins andra komponenter (certifiering av 
produktion/redogörelse av drivmedelsmixen) upphävs, då det fortfarande kan handlas med 
dessa komponenter var för sig. 

Ändringsförslag 545
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, får stöd i form 
av system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar eller 
betalningar som resultat av 
anbudsförfaranden; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ som 
utsetts av den medlemsstat som inrättade 
stödsystemet,

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 1 MWth, får stöd i form 
av system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar eller 
betalningar som resultat av 
anbudsförfaranden; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ som 
utsetts av den medlemsstat som inrättade 
stödsystemet,

Or. de

Motivering

Gränsen på 5MWth för certifiering av värmeanläggningar är alltför hög och bör sänkas till 
1MWth.

Ändringsförslag 546
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) produktionen av en enhet el från (a) produktionen av en enhet el från 



PE409.384v01-00 14/127 AM\730537SV.doc

SV

förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, får stöd i form 
av system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar eller 
betalningar som resultat av 
anbudsförfaranden; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ som 
utsetts av den medlemsstat som inrättade 
stödsystemet,

förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, får stöd i form 
av system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar, 
gröna certifikat eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana fall 
ska garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,

Or. en

Motivering

I det nordiska systemet har gröna certifikat och tillåtna statsstöd valts som metod istället för 
den tysklandsinspirerade varianten med feed in tarriffs. Båda systemen bedöms fungera bra 
och ska kunna existera sida vid sida även fortsatt.

Ändringsförslag 547
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, får stöd i form av system med 
fasta inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,

utgår

Or. en
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Motivering

I förslaget till direktiv ges en definition av ”stödsystem” i artikel 2 h medan artikel 8.1 a ger 
en annan definition. Det vore lämpligt att se till att definitionerna stämmer överens.

Ändringsförslag 548
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från 
förnybara energikällor i en anläggning 
med en kapacitet på minst 5 MWth, tas 
med vid bedömningen av om en 
anläggning uppfyller kraven på förnybar 
energi; i sådana fall ska garantin lämnas till 
det behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat som fastställde kravet, eller

(b) produktionen av en enhet energi från 
förnybara energikällor tas med vid 
bedömningen av om en anläggning 
uppfyller kraven på förnybar energi; i 
sådana fall ska garantin lämnas till det 
behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat som fastställde kravet,

Or. en

Motivering

Om ursprungsgarantins målkomponent upphävs (t.ex. för att anläggningen har mottagit 
någon form av stöd) betyder inte det ursprungsgarantins andra komponenter (certifiering av 
produktion/redogörelse av drivmedelsmixen) upphävs, då det fortfarande kan handlas med 
dessa komponenter var för sig. 

Ändringsförslag 549
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 

(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
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energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, tas med vid 
bedömningen av om en anläggning 
uppfyller kraven på förnybar energi; i 
sådana fall ska garantin lämnas till det 
behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat som fastställde kravet, eller

energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 1 MWth, tas med vid 
bedömningen av om en anläggning 
uppfyller kraven på förnybar energi; i 
sådana fall ska garantin lämnas till det 
behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat som fastställde kravet, eller

Or. de

Motivering

Gränsen på 5MWth för certifiering av värmeanläggningar är alltför hög och bör sänkas till 
1MWth.

Ändringsförslag 550
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, tas med vid 
bedömningen av om en anläggning 
uppfyller kraven på förnybar energi; i 
sådana fall ska garantin lämnas till det 
behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat som fastställde kravet, eller

(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller produktionen 
av en enhet kyla eller värme från förnybara 
energikällor i en anläggning med en 
kapacitet på minst 5 MWth, tas med vid 
bedömningen av om en anläggning 
uppfyller kraven på förnybar energi, om 
det är tillåtet att uppfylla kraven genom 
ursprungsgarantier; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ som 
utsetts av den medlemsstat som fastställde 
kravet, eller 

Or. en

Motivering

För att möjliggöra fortsatt utveckling av det nordiska systemet och långsiktiga investeringar i 
alternativ förnybar energi.
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Ändringsförslag 551
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Article 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en energileverantör eller -konsument 
använder en ursprungsgaranti för att 
bevisa andelen eller kvantiteten förnybar 
energi i sin energimix utan att dra nytta 
av ett stödsystem i enlighet med a) eller 
b); i sådana fall ska garantin lämnas till 
det behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat i vilken energin som beskrivs 
i energimixen förbrukas.

utgår

Or. en

Motivering

Texten bör bli tydligare och det bör uttryckligen understrykas att om ursprungsgarantins 
målkomponent upphävs (t.ex. för att anläggningen har mottagit någon form av stöd) betyder 
inte det ursprungsgarantins andra komponenter (certifiering av produktion/redogörelse av 
drivmedelsmixen) upphävs, då det fortfarande kan handlas med dessa komponenter var för 
sig. 

Ändringsförslag 552
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) När en energileverantör eller 
energikonsument använder en 
ursprungsgaranti för att bevisa andelen 
eller kvantiteten förnybar energi i sin 
energimix ska ursprungsgarantins 
certifiering av produktion/redogörelse av 
drivmedelsmixen som motsvarar den 
aktuella energienheten lämnas in för 
upphävande till en behörig myndighet 
som utsetts i enlighet med artikel 7; i 
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sådana fall ska garantin lämnas till det 
behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat i vilken energin som avses i 
energimixen förbrukas.
Ursprungsgarantins två komponenter kan 
upphävas oberoende av varandra och 
upphävandet av målkomponenten har 
ingen betydelse för den andra 
komponenten som fortfarande kan 
överföras separat.

Or. en

Motivering

Texten bör bli tydligare och det bör uttryckligen understrykas att om ursprungsgarantins 
målkomponent upphävs (t.ex. för att anläggningen har mottagit någon form av stöd) betyder 
inte det ursprungsgarantins andra komponenter (certifiering av produktion/redogörelse av 
drivmedelsmixen) upphävs, då det fortfarande kan handlas med dessa komponenter var för 
sig. 

Ändringsförslag 553
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När en energileverantör eller 
energikonsument använder en
ursprungsgaranti för att bevisa andelen 
eller kvantiteten förnybar energi i sin 
energimix ska ursprungsgarantins 
certifiering av produktion/redogörelse av 
drivmedelsmixen som motsvarar den 
aktuella energienheten lämnas in för 
upphävande till en behörig myndighet 
som utsetts i enlighet med artikel 7; i 
sådana fall ska garantin lämnas till det 
behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat i vilken energin som avses i 
energimixen förbrukas.
Ursprungsgarantins två komponenter kan 
upphävas oberoende av varandra och 
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upphävandet av målkomponenten har 
ingen betydelse för den andra 
komponenten som fortfarande kan 
överföras separat.

Or. en

Motivering

Eftersom urprungsgarantin bör ha två komponenter som kan överföras på olika sätt bör 
bestämmelserna för hur de upphävs avspegla detta.

Ändringsförslag 554
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

utgår

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.

Or. de

Motivering

Att begränsa en marknadsaktörs alternativ på marknaden är inte förenligt med en effektiv 
marknad för handel med ursprungsgarantier. Framför allt det att alla ursprungsgarantier 
tillskrivs en och samma anläggning under hela dess livslängd (”lock-in-klausul”) är inte 
förenligt med målet om en likvid marknad för handel. Detsamma gäller avsaknaden av 
möjligheter till överföring till nästa period (så kallad banking) enligt artikel 8.3 i den 
ursprungliga versionen.
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Ändringsförslag 555
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

utgår

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.

Or. it

Motivering

Skyldigheten att i samma medlemsstat använda ursprungsgarantierna från en anläggning 
under anläggningens hela driftstid begränsar verksamhetsutövarnas fria val på marknaden. 
Sålunda utesluts möjligheten att använda ursprungsgarantier från anläggningar som inte 
längre behövs för uppfyllandet av det nationella målet. Detta innebär också att man 
ytterligare begränsar både medlemsstatens och verksamhetsutövarens möjligheter att 
överföra ursprungsgarantierna från en medlemsstat till en annan.

Ändringsförslag 556
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

utgår

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
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produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.

Or. en

Motivering

Denna klausul skulle innebära att en producent av förnybar energi, som exporterar från en 
medlemsstat till en annan, skulle vara låst till att leverera energi till den medlemsstaten under 
anläggningens hela livstid. Bestämmelsen skulle vara för oflexibel för producenter av 
förnybar energi och den skulle motverka etableringen av en välfungerande och effektiv 
marknad för handel med förnybar energi.

Ändringsförslag 557
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

utgår

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.

Or. en

Motivering

Denna klausul skulle innebära att en producent av förnybar energi, som exporterar från en 
medlemsstat till en annan, skulle vara låst till att leverera energi till den medlemsstaten under 
anläggningens hela livstid. Bestämmelsen skulle vara för oflexibel för producenter av 
förnybar energi och den skulle motverka etableringen av en välfungerande och effektiv 
marknad för handel med förnybar energi.
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Ändringsförslag 558
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

utgår

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.

Or. en

Motivering

Ett krav på att all framtida produktion binds till nuvarande (direkta) stödsystem skapar ett 
onödigt hinder för framtida harmonisering av stödsystemen.

Ändringsförslag 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
en eller flera ursprungsgarantier till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne

utgår

(a) i enlighet med artikel 6.1 begära 
ursprungsgarantier för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
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(b) lämna in dessa garantier för 
upphävande till det organet.

Or. de

Motivering

Till följd av de ändringar som föreslås ovan behöver ursprungsgarantier för främjade 
anläggningar inte längre upphävas.

Ändringsförslag 560
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som vill skapa en 
gemensam marknad för 
ursprungsgarantier kan besluta att inte 
tillämpa denna punkt.

Or. en

Motivering

Denna klausul skulle innebära att en producent av förnybar energi, som exporterar från en 
medlemsstat till en annan, skulle vara låst till att leverera energi till den medlemsstaten under 
anläggningens hela livstid. Bestämmelsen skulle vara för oflexibel för producenter av 
förnybar energi och den skulle motverka etableringen av en välfungerande och effektiv 
marknad för handel med förnybar energi.

Ändringsförslag 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett överföringsintyg upphävs, ska 
den bakomliggande energin beaktas vid 
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bedömningen av huruvida kraven i detta 
direktiv rörande nationella mål har 
uppfyllts i enlighet med artikel 10 b.

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 562
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

utgår

Or. de

Motivering

Att begränsa en marknadsaktörs alternativ på marknaden är inte förenligt med en effektiv 
marknad för handel med ursprungsgarantier. Framför allt det att alla ursprungsgarantier 
tillskrivs en och samma anläggning under hela dess livslängd (”lock-in-klausul”) är inte 
förenligt med målet om en likvid marknad för handel. Detsamma gäller avsaknaden av 
möjligheter till överföring till nästa period (så kallad banking) enligt artikel 8.3 i den 
ursprungliga versionen.
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Ändringsförslag 563
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

utgår

Or. en

Motivering

Idealiskt sett borde det inte finnas några begränsningar av en ursprungsgarantis livslängd. I 
praktiken bör livslängden kanske begränsas, men den kan under inga omständigheter vara så 
kort som ett år. Detta skulle allvarligt begränsa möjligheterna för producenterna av förnybar 
energi att sälja sina ursprungsgarantier på marknaden.

Ändringsförslag 564
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

utgår

Or. en

Motivering

Med ett stödsystem som bygger på handel med ursprungsgarantier skulle detta allvarligt 
försvaga marknaden.
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Ändringsförslag 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett år
efter det att de utfärdades.

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast 
två år efter det att de utfärdades.

Or. de

Motivering

Tidsfristen för inlämnande bör förlängas till två år i syfte att öka flexibiliteten.

Ändringsförslag 566
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett år
efter det att de utfärdades.

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast 
två år efter det att de utfärdades.

Or. en

Motivering

Idealiskt sett borde det inte finnas några begränsningar av en ursprungsgarantis livslängd. I 
praktiken bör livslängden kanske begränsas, men den kan under inga omständigheter vara så 
kort som ett år. Detta skulle allvarligt begränsa möjligheterna för producenterna av förnybar 
energi att sälja sina ursprungsgarantier på marknaden.
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Ändringsförslag 567
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett år
efter det att de utfärdades.

3. Ursprungsgarantier ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast 
två år efter det att de utfärdades.

Or. en

Motivering

Ett år skulle begränsa möjligheterna för producenterna av förnybar energi att sälja sina 
ursprungsgarantier på marknaden.

Ändringsförslag 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater kan tillåta att 
ursprungsgarantier som lämnats in i 
enlighet med punkt 1a och 1b överförs 
mellan personer i medlemsstaten för att 
bevisa andelen eller mängden förnybar 
energi i sin energimix. En 
energileverantör eller energikonsument 
som använder ursprungsgarantierna som 
bevis på andelen eller mängden förnybar 
energi i sin energimix ska lämna in 
ursprungsgarantierna till behörig 
myndighet för upphävande.

Or. en
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Motivering

Formuleringarna i artikel 8.1 a och 8.1 b begränsar den offentliga marknaden. Det är mycket 
troligt att fysisk handel med grön el kommer att äga rum istället. Den fysiska handeln kan 
skapa onödig överbelastning i nätet och orsaka snedvridning av elmarknaden. Detta kan 
lösas genom att man tillåter handel i medlemsstaterna med ursprungsgarantier som redan 
lämnats in enligt artiklarna 8.1 a och 8.1 b.

Ändringsförslag 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en ursprungsgaranti för el 
upphävs ska andelen förnybar energi i 
den genomsnittliga 
bränslesammansättningen enligt 
artikel 3.6 a i direktiv 2003/54/EG anses 
vara bevisad.

Or. de

Motivering

Ursprungsgarantin bör användas till uppfyllande av beviskraven enligt direktivet om den inre 
marknaden för el.

Ändringsförslag 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. En ursprungsgaranti kan bara 
upphävas en gång. En upphävd 
ursprungsgaranti kan inte längre 
överföras.

Or. de
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Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 571
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Inlämnande av överföringsintyg för 

upphävande
1. Medlemsstater som beslutar sig för att 
välja de system som avses i artikel 9.1b a 
ska, förutsatt att de använder sig av dessa 
system, kräva att överföringsintyg som 
motsvarar den aktuella energienheten 
lämnas in för upphävande till en behörig 
myndighet som utsetts i enlighet med 
artikel 7 om
(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, får stöd i form av system med 
fasta inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,
(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, tas med vid bedömningen av om 
en anläggning uppfyller kraven på 
förnybar energi; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
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fastställde kravet.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 får 
medlemsstaterna kräva att 
överföringsintyget lämnas in till den 
behöriga myndigheten tillsammans med 
en ursprungsgaranti vilken utfärdats för 
den aktuella energienheten.
3. Medlemsstaterna ska också göra det 
möjligt för verksamhetsutövare att på 
frivillig väg lämna in överföringsintyg till 
en behörig myndighet för upphävande, till 
exempel för att garantera att grön energi 
som erbjuds konsumenterna verkligen 
innebär ett tillskott av sådan energi.
4. Det behöriga organet ska upphäva 
överföringsintyg som lämnats in för 
upphävande i enlighet med punkterna 1 
och 3 och artikel 8.1a omedelbart efter att 
de inlämnats.
5. Överföringsintyg ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

Or. en

Motivering

För sådana medlemsstater som väljer vissa flexibilitetssystem kan överföringsintygen tjäna 
som medel för redovisning av överföringarna.

Ändringsförslag 572
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Aratikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
1. Vid mottagandet av omsättningsbara 
krediter för biodrivmedel som lämnats in 
för upphävande av sin laglige ägare till 
behörig myndighet ska medlemsstaterna
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(a) om ett biodrivmedel får stöd i form av 
system med fasta inmatningspriser, 
stödutbetalningar, skattenedsättningar 
eller betalningar som resultat av 
anbudsförfaranden säkerställa att de 
omsättningsbara krediterna för 
biodrivmedel lämnas in till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet, 
(b) säkerställa att finansiellt stöd i 
samband härmed går till de personer som 
lämnat in de omsättningsbara krediterna 
för biodrivmedel för upphävande, 
(c) om en leverantör önskar använda 
omsättningsbara krediter för biodrivmedel 
för att uppfylla en medlemsstats 
skyldigheter avseende biodrivmedel, 
säkerställa att de omsättningsbara 
krediterna för biodrivmedel lämnas in till 
det behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat som inrättade stödsystemet.
2. Omsättningsbara krediter för 
biodrivmedel ska gälla två år efter 
utfärdandet.

Or. en

Motivering

Systemet med ursprungsgarantier bör utvidgas till att omfatta biodrivmedel i ett separat 
omsättningsbart kreditsystem 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 biobränslen, såsom biobränslekraven, och det kommer att grunda sig på och möjliggöra 
harmoniseringen av omsättningsbara kreditsystem för biobränslen, vilka redan existerar i 
EU:s största medlemsstater.
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Ändringsförslag 573
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Överföring av ursprungsgarantier

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de 
ursprungsgarantier som lämnats in för 
upphävande enligt artikel 8.1. Det 
behöriga organet i den medlemsstat som 
tar emot garantierna ska omedelbart 
upphäva dem.
2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.
Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.
3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
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som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.
En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.
4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.
Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.
5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på 
information, bedöma hur bestämmelserna 
i det här direktivet om överföring av 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna samt systemets 
kostnader och fördelar tillämpas.
Kommissionen ska, i tillämpliga fall, 
lämna förslag till Europaparlamentet och 
rådet.

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 det här direktivet 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 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Överföring av ursprungsgarantier

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de 
ursprungsgarantier som lämnats in för 
upphävande enligt artikel 8.1. Det 
behöriga organet i den medlemsstat som 
tar emot garantierna ska omedelbart 
upphäva dem.
2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.
Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.
3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
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som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.
En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.
4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.
Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.
5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på 
information, bedöma hur bestämmelserna 
i det här direktivet om överföring av 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna samt systemets 
kostnader och fördelar tillämpas.
Kommissionen ska, i tillämpliga fall, 
lämna förslag till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 575
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av ursprungsgarantier Gemensamma projekt mellan 
medlemsstater

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den 

1. Två eller fler medlemsstater kan företa 
gemensamma projekt.



PE409.384v01-00 36/127 AM\730537SV.doc

SV

närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de 
ursprungsgarantier som lämnats in för 
upphävande enligt artikel 8.1. Det 
behöriga organet i den medlemsstat som 
tar emot garantierna ska omedelbart 
upphäva dem.
2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

2. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den bindande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
informera kommissionen om de 
anläggningar som tagits i drift i 
medlemsstaterna eller i ett tredjeland i 
enlighet med artikel 5.9, efter det här 
direktivets ikraftträdande eller som 
renoverats för att öka kapaciteten och 
byggts till följd av ett gemensamt projekt 
enligt punkt 1. Den angivna mängden 
energi ska anses bidra till att uppfylla en 
annan medlemsstats mål när man mäter 
om kraven i detta direktiv har uppfyllts.

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.
3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. Medlemsstaternas meddelande ska

(a) identifiera och beskriva den 
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föreslagna anläggningen,
(b) ange andelen eller mängden el, värme 
eller kyla som anläggningen producerar 
som ska anses bidra till en annan 
medlemsstats nationella mål, 
(c) fastställa för vilken medlemsstat som 
meddelandet läggs fram,
(d) ange under vilken period som den 
producerade energin anses bidra till att 
uppfylla en annan medlemsstats 
nationella mål.

En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.
4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.

4. Den period som anges i punkt 3.d ska 
uttryckas i hela kalenderår och kan 
förlängas till efter 2020. 

Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

4a. Ett meddelande som lagts fram enligt 
denna artikel får ändras eller återkallas 
av kommissionen om en medlemsstats 
andel av förnybar energi inte motsvarar 
eller överstiger den vägledande planen i 
bilaga I del B. 

5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på 
information, bedöma hur bestämmelserna i 
det här direktivet om överföring av 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna samt systemets kostnader 
och fördelar tillämpas. Kommissionen ska, 
i tillämpliga fall, lämna förslag till 
Europaparlamentet och rådet.

5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på
information, bedöma hur bestämmelserna i 
det här direktivet om gemensamma projekt
mellan medlemsstaterna samt systemets 
kostnader och fördelar tillämpas. 
Kommissionen ska, i tillämpliga fall, 
lämna förslag till Europaparlamentet och 
rådet.

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.
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Ändringsförslag 576
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av ursprungsgarantier Följder av gemensamma projekt mellan 
medlemsstater

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de 
ursprungsgarantier som lämnats in för 
upphävande enligt artikel 8.1. Det 
behöriga organet i den medlemsstat som 
tar emot garantierna ska omedelbart 
upphäva dem.

1. Inom tre månader efter utgången av 
varje år inom den period som fastställs i 
artikel 8.3 d ska medlemsstaten som lagt 
fram meddelandet enligt artikel 8 i en 
skrivelse anmäla

(a) den totala mängden el, värme eller 
kyla som produceras under året från 
förnybara energikällor i den anläggning 
som anmäldes enligt artikel 8 och
(b) den mängd el, värme eller kyla som 
producerades under året från förnybara 
energikällor i anläggningen som ska 
bidra till en annan medlemsstats 
nationella mål i enlighet med villkoren i 
meddelandet.

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

2. Medlemsstaten ska sända skrivelsen till 
den medlemsstat för vilken meddelandet 
gjordes och till kommissionen.

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
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se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.
3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. För att kunna mäta hur kraven 
avseende nationella mål i det här 
direktivet uppfylls, ska mängden el, värme 
eller kyla från förnybara energikällor som 
anmälts i enlighet med punkt 1 

En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.

(a) dras ifrån den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur den 
medlemsstat som sänder skrivelsen i 
enlighet med punkt 1 uppfyller kraven
och
(b) läggas till den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur den 
medlemsstat som tar emot skrivelsen i 
enlighet med punkt 2 uppfyller kraven.

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.
Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.
5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på 
information, bedöma hur bestämmelserna 
i det här direktivet om överföring av 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna samt systemets 
kostnader och fördelar tillämpas.
Kommissionen ska, i tillämpliga fall, 
lämna förslag till Europaparlamentet och 
rådet.
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Or. en

Motivering

Denna artikel tjänar till att på årlig basis bekräfta den mängd förnybar energi som ska dras 
av från värdmedlemsstatens totala mängd och läggas till den mottagande medlemsstatens 
totala mängd. Detta bekräftas genom att värdmedlemsstaten utfärdar en skrivelse. Skrivelsen 
måste utfärdas om det finns en överenskommelse – här har värdmedlemsstaten ingen 
valfrihet. 

Ändringsförslag 577
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av ursprungsgarantier Följder av gemensamma projekt mellan 
medlemsstater

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de 
ursprungsgarantier som lämnats in för 
upphävande enligt artikel 8.1. Det 
behöriga organet i den medlemsstat som 
tar emot garantierna ska omedelbart 
upphäva dem.

1. Inom tre månader efter utgången av 
varje år inom den period som fastställs i 
artikel 8.3 d ska medlemsstatens som lagt 
fram meddelandet enligt artikel 8.2 i en 
skrivelse anmäla

(a) den totala mängden el, värme eller 
kyla som produceras under året från 
förnybara energikällor i den anläggning 
som anmäldes enligt artikel 8 och
(b) den mängd el, värme eller kyla som 
producerades under året från förnybara 
energikällor i anläggningen som ska 
bidra till en annan medlemsstats 
nationella mål i enlighet med villkoren i 
meddelandet.

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en

2. Medlemsstaten ska sända skrivelsen till 
kommissionen och till den medlemsstat 



AM\730537SV.doc 41/127 PE409.384v01-00

SV

medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

för vilken meddelandet gjordes.

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.
3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. För att kunna mäta hur kraven 
avseende nationella mål i det här 
direktivet uppfylls, ska mängden el, värme 
eller kyla från förnybara energikällor som 
anmälts i enlighet med punkt 1 b

En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.

(a) dras ifrån den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur den 
medlemsstat som sänder skrivelsen i 
enlighet med punkt 1 uppfyller kraven
och
(b) läggas till den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur den 
medlemsstat som tar emot skrivelsen i 
enlighet med punkt 2 uppfyller kraven.

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.
Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.
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5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på 
information, bedöma hur bestämmelserna 
i det här direktivet om överföring av 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna samt systemets 
kostnader och fördelar tillämpas.
Kommissionen ska, i tillämpliga fall, 
lämna förslag till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Motivering

Denna artikel används till att på årlig basis bekräfta den mängd förnybar energi som ska 
dras ifrån värdmedlemsstatens totala mängd och läggas till den mottagande statens totala 
mängd. Detta bekräftas genom att värdmedlemsstaten sänder en skrivelse. Skrivelsen ska 
sändas om ett avtal har ingåtts – här har värdmedlemsstaten ingen valfrihet.

Ändringsförslag 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den närmast 
föregående tvåårsperioden kan begära att 
de behöriga organ som utsetts i enlighet 
med artikel 7 till en annan medlemsstat
överför de ursprungsgarantier som 
lämnats in för upphävande enligt artikel 
8.1. Det behöriga organet i den 
medlemsstat som tar emot garantierna ska 
omedelbart upphäva dem.

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den närmast 
föregående tvåårsperioden kan begära att 
de behöriga organ som utsetts i enlighet 
med artikel 7 överför överföringsintyg till 
en annan medlemsstats garantiregister.
Det behöriga organet i den medlemsstat 
som tar emot garantierna ska omedelbart 
upphäva intygen.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 579
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de ursprungsgarantier 
som lämnats in för upphävande enligt 
artikel 8.1. Det behöriga organet i den 
medlemsstat som tar emot garantierna ska 
omedelbart upphäva dem.

1. Medlemsstater kan begära att de 
behöriga organ som utsetts i enlighet med 
artikel 7 till en annan medlemsstat överför 
de ursprungsgarantier enligt artikel 6.2 
som lämnats in för upphävande enligt 
artikel 8.1. Det behöriga organet i den 
medlemsstat som tar emot garantierna ska 
omedelbart upphäva dem.

Or. de

Motivering

Flexibla mekanismer behövs framför allt inom elproduktionssektorn. När det gäller värme 
och kyla har erfarenheten från Tyskland visat att en kombination av rättsregler inom 
byggsektorn och sporrande mekanismer i form av investeringsstöd fungerar väl. 
Flexibiliseringen av systemet tjänar dessutom till att uppnå de mål och etappmål som anges i 
direktivet. Dessa mål bör därför inte utgöra ett villkor för flexibiliseringen. Medlemsstaterna 
bör själva kunna styra hur de uppnår målen.

Ändringsförslag 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 

1. Medlemsstaterna kan begära att de 
behöriga organ som utsetts i enlighet med 
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planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de ursprungsgarantier 
som lämnats in för upphävande enligt 
artikel 8.1. Det behöriga organet i den 
medlemsstat som tar emot garantierna ska 
omedelbart upphäva dem.

artikel 7 till en annan medlemsstat överför 
de ursprungsgarantier som lämnats in för 
upphävande enligt artikel 8.1. Det behöriga 
organet i den medlemsstat som tar emot 
garantierna ska omedelbart upphäva dem.

Or. en

Ändringsförslag 581
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den vägledande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden kan 
begära att de behöriga organ som utsetts i 
enlighet med artikel 7 till en annan 
medlemsstat överför de ursprungsgarantier 
som lämnats in för upphävande enligt 
artikel 8.1. Det behöriga organet i den 
medlemsstat som tar emot garantierna ska 
omedelbart upphäva dem.

1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade åtagandena i den 
nationella handlingsplanen kan begära att 
de behöriga organ som utsetts i enlighet 
med artikel 7 till en annan medlemsstat 
överför de ursprungsgarantier som lämnats 
in för upphävande enligt artikel 8.1. Det 
behöriga organet i den medlemsstat som tar 
emot garantierna ska omedelbart upphäva 
dem.

Or. de

Ändringsförslag 582
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I avsaknad av ett EU-omfattande 
stödsystem och för att garantera att de 
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nationella stödsystemen på ett effektivt 
sätt kan verka för detta direktivs syften får 
de enskilda medlemsstaterna själva 
besluta om huruvida och i vilken 
omfattning de vill låta energi som 
produceras från förnybara källor i andra 
medlemsstater komma i fråga för bidrag 
från deras nationella stödsystem samt 
avgöra om och i vilken omfattning de 
låter förnybar energi som producerats på 
sitt territorium komma i fråga för bidrag 
från det nationella stödsystemet i en 
annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det viktigaste redskapet för främjande av förnybar energi är medlemsstaternas stödsystem.
Stödsystemen får dra det tyngsta lasset i samband med måluppfyllelsen och de omfattas av 
subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 583
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater ska uppnå minst 80 % 
av sina nationella mål genom att på 
nationell nivå använda el, värme och kyla 
från förnybara energikällor. För 
återstående 20 % av de nationella målen 
får medlemsstaterna använda de 
flexibilitetsmekanismer som tas upp i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Medlemsstater måste uppnå större delen av sina mål avseende förnybar energi på nationell 
nivå, inbegripet fysisk import av energi från förnybara energikällor. 
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Ändringsförslag 584
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

utgår

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. de

Motivering

Handel genom personer skulle strida mot de nationella stödstrategierna och öka kostnaderna 
för användningen av förnybar energi.



AM\730537SV.doc 47/127 PE409.384v01-00

SV

Ändringsförslag 585
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

utgår

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. nl

Motivering

Det är ologiskt att på en inre europeisk marknad för gas och el ge medlemsstaterna möjlighet 
att begränsa överföringen av ursprungsgarantier mellan medlemsstater. Dessutom ligger 
sådana begränsningar inte i linje med det tredje energipaketet vars syfte just är att främja 
gränsöverskridande energihandel.
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Ändringsförslag 586
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

utgår

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. en

Motivering

Undantagen i artikel 9.2 är för vaga och till stor del ogenomförbara. Därför bör artikel 9.2 
utgå och artikel 9.3 ändras i enlighet härmed.
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Ändringsförslag 587
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

2. Personer får endast överföra 
ursprungsgarantier till en medlemsstat 
efter eget val. Överföring av 
ursprungsgarantier mellan personer får 
inte äga rum. Personer som övertar 
medlemsstaternas uppgifter avseende 
utbetalning av stöd enligt punkt 3 ska 
undantas från denna bestämmelse.

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. de

Motivering

Konsekvenserna av handeln med ursprungsgarantier mellan enskilda personer går inte att 
förutse i tillräcklig utsträckning. De negativa erfarenheterna av utsläppshandel får inte 
upprepas. Också här var följderna omöjliga att förutse och systemet ledde till oönskade 
effekter, exempelvis omotiverade vinster.



PE409.384v01-00 50/127 AM\730537SV.doc

SV

Ändringsförslag 588
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

2. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för överföring av ursprungsgarantier till 
eller från personer i andra medlemsstater.

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. it

Motivering

De krav som ställs på överföringen mellan personer riskerar att begränsa denna handels 
möjligheter att bidra till uppfyllandet av de nationella målen. Bestämmelsen verkar dessutom 
stå i strid med vad som fastställs i själva direktivet, där medlemsstaterna tillåts att utbyta 
ursprungsgarantier från befintliga anläggningar. Systemet för förhandsgodkännande verkar 
fullständigt godtyckligt eftersom kommissionen inte ges möjlighet att förkasta antagandet av 
ett sådant system.
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Ändringsförslag 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om överföringen av 
ursprungsgarantier till eller från en 
medlemsstat troligtvis försvårar för 
medlemsstaten att garantera en säker och 
balanserad energiförsörjning eller att 
uppnå miljömålen som ligger bakom 
stödsystemet, får medlemsstaten inrätta ett 
system för förhandsgodkännande av 
överföring av ursprungsgarantier till eller 
från personer i andra medlemsstater.

2. Medlemsstaterna får även överföra 
överföringsintyg till personer, förutsatt att 
intygen har utfärdats för energi som 
härstammar från anläggningar som har 
tagits i drift efter den 1 januari 2005. 
Tilldelningen av dessa överföringsintyg 
till personer ska ske genom ett öppet och 
icke-diskriminerande 
tilldelningsförfarande.

Om överföringen av ursprungsgarantier 
troligtvis försvårar för medlemsstaten att 
se till att andelen förnybar energi minst 
uppfyller den vägledande planen i del B i 
bilaga I eller kraven i artikel 3.1, får 
medlemsstater inrätta ett system för 
förhandsgodkännande av överföring av 
ursprungsgarantier till eller från personer 
i andra medlemsstater.
Systemet med förhandsgodkännande får 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. de

Motivering

Eftersom skillnad görs mellan överföringsintyg och ursprungsgarantier behövs systemet med 
förhandsgodkännande inte längre.
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Ändringsförslag 590
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

utgår

En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.

Or. de

Motivering

Handel genom personer skulle strida mot de nationella stödstrategierna och öka kostnaderna 
för användningen av förnybar energi.

Ändringsförslag 591
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. Medlemsstaterna ska bevilja stöd för 
överföring av ursprungsgarantier genom 
personer enligt punkt 2 första meningen. 
Medlemsstaterna ska årligen fastställa 
omfattningen av stödet för 
ursprungsgarantier för personer med 
beaktande av hur utbyggnaden av 
förnybar energi framskrider. I detta 
sammanhang ska de rikta sig efter en ram 
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som kommissionen tillhandahåller och 
fastställa stödet degressivt. Stödet ska 
differentieras på grundval av den 
energikälla som anges i 
ursprungsgarantin i enlighet med 
artikel 6.2 a.

En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.

Or. de

Motivering

Konsekvenserna av handeln med ursprungsgarantier mellan enskilda personer går inte att 
förutse i tillräcklig utsträckning. De negativa erfarenheterna av utsläppshandel får inte 
upprepas. Också här var följderna omöjliga att förutse och systemet ledde till oönskade 
effekter, exempelvis omotiverade vinster.

Ändringsförslag 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. Genom undantag från artikel 7.4 får 
medlemsstaterna, innan en anläggning 
som producerar energi från förnybara 
källor tas i drift, komma överens med 
andra medlemsstater eller med 
anläggningens kommande 
verksamhetsutövare om att anläggningens 
överföringsintyg överförs till 
medlemsstaten eller verksamhetsutövaren 
omedelbart efter utfärdandet. Sådana 
överenskommelser får vara 
tidsbegränsade.

En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.
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Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna förvärva överföringsintyg genom överenskommelser med andra 
medlemsstater eller med anläggningarnas verksamhetsutövare.

Ändringsförslag 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater.

Or. en

Motivering

Formuleringen begränsar den offentliga marknaden. Det är mycket troligt att fysisk handel 
med grön el kommer att äga rum istället. Den fysiska handeln kan skapa onödig 
överbelastning i nätet och orsaka snedvridning av elmarknaden.

Ändringsförslag 594
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
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personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

personer i olika medlemsstater.

Or. it

Motivering

De krav som ställs på överföringen mellan personer riskerar att begränsa denna handels 
möjligheter att bidra till uppfyllandet av de nationella målen. Bestämmelsen verkar dessutom 
stå i strid med vad som fastställs i själva direktivet, där medlemsstaterna tillåts att utbyta 
ursprungsgarantier från befintliga anläggningar. Systemet för förhandsgodkännande verkar 
fullständigt godtyckligt eftersom kommissionen inte ges möjlighet att förkasta antagandet av 
ett sådant system.

Ändringsförslag 595
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater.

Or. sl
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Ändringsförslag 596
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

3. Med undantag från de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater utan 
begränsningar om de

a) inte används till att uppfylla de 
nationella målen enligt detta direktiv eller 
b) härstammar från anläggningar som 
inte mottar eller inte har mottagit 
företagsstöd och som har tagits i drift 
efter den 1 januari 2005.

Or. de

Motivering

Ursprungsgarantier som kan tillgodoräknas för uppfyllandet av de nationella målen bör bara 
kunna bli föremål för handel mellan stater, såvida det inte handlar om nya anläggningar som 
inte mottar något företagsstöd. Privat finansierade anläggningar skulle annars ge stater 
förmåner eller intäkter som aldrig kompenseras (positiva externa intäkter). Detta skulle 
utgöra ett klassiskt fall av marknadsmisslyckande som avsevärt skulle hämma 
investeringsverksamheten avseende projekt som befinner sig på gränsen till ekonomisk 
lönsamhet (t.ex. vatten- och vindkraft).

Ändringsförslag 597
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 

3. Ursprungsgarantier får överföras 
mellan personer i olika medlemsstater om 
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ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande.

de utfärdats för energi som producerats 
från förnybara källor i anläggningar som 
tagits i drift efter det här direktivets 
ikraftträdande.

Or. nl

Motivering

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

Ändringsförslag 598
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande.

3. Om inte annat anges i bilaterala och 
multilaterala avtal mellan medlemsstater, 
får ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i dessa medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Undantagen i artikel 9.2 är för vaga och till stor del ogenomförbara. Därför bör artikel 9.2
utgå och artikel 9.3 ändras i enlighet härmed.
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Ändringsförslag 599
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande.

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande 
eller om de utfärdats för en energienhet 
som producerats av biomassa.

Or. en

Motivering

Angående energi från biomassa vore det berättigat att också tillåta att befintliga 
anläggningar kan överföra ursprungsgarantier. Både befintliga och nya biomassabaserade 
anläggningar konkurrerar om samma bränslekällor och det nuvarande förslaget skulle leda 
till snedvridningar av marknaden. Nuvarande anläggningar kan komma att övergå till fossila 
bränslen om de inte kan konkurrera om bränslet på samma villkor som de nya 
anläggningarna.

Ändringsförslag 600
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande.

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande 
eller om de utfärdats för en energienhet 
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som producerats av biomassa. 

Or. en

Motivering

Producenterna bör kunna överföra ursprungsgarantier för all energi som framställts av 
bioenergi till andra medlemsstater. Tillgången på biomassa är ett problem och nya och 
befintliga anläggningar konkurrerar om bränslet. Det skulle skada konkurrensen om nya och 
befintliga anläggningar behandlades olika. Det skulle kunna innebära att befintliga 
anläggningar använder fossila bränslen i stället för bioenergi eftersom nya anläggningar 
skulle kunna betala ett högre pris för bioenergi.

Ändringsförslag 601
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande.

3. Om inte annat anges i de bestämmelser 
som antagits i enlighet med punkt 2, får 
ursprungsgarantier överföras mellan 
personer i olika medlemsstater om de 
utfärdats för energi som producerats från 
förnybara källor i anläggningar som tagits i 
drift efter det här direktivets ikraftträdande 
eller om de utfärdats för en energienhet 
som producerats av biomassa.

Or. en

Motivering

Producenterna bör kunna överföra ursprungsgarantier för all energi som framställts av 
bioenergi till andra medlemsstater. Det skulle skada konkurrensen om nya och befintliga 
anläggningar behandlades olika.
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Ändringsförslag 602
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sådan överföring får kopplas till den 
överföring av energi som 
ursprungsgarantin gäller, eller kan vara 
frikopplad från sådana överföringar.

När det gäller tidpunkten för idrifttagande 
ska det avgörande datumet vara det datum 
då anläggningen för första gången 
använder förnybar energi. En sådan 
överföring får kopplas till den överföring 
av energi som ursprungsgarantin gäller, 
eller kan vara frikopplad från sådana 
överföringar.

Or. de

Motivering

Omvandlingen av fossilt drivna kraftverk till kraftverk som drivs med förnybar energi bidrar 
till att öka andelen el som produceras från förnybar energi, på samma sätt som uppförandet 
av nya anläggningar eller utbyggnaden av befintliga anläggningar. Framför allt 
omvandlingen av anläggningar till att passa för blandad drift med fossila och biogena 
drivmedel eller ökningen av andelen biomassa vid samförbränning erbjuder stora 
möjligheter.

Ändringsförslag 603
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 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
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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.

Ändringsförslag 604
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.

utgår

Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

Or. it

Motivering

De krav som ställs på överföringen mellan personer riskerar att begränsa denna handels 
möjligheter att bidra till uppfyllandet av de nationella målen. Bestämmelsen verkar dessutom 
stå i strid med vad som fastställs i själva direktivet, där medlemsstaterna tillåts att utbyta 
ursprungsgarantier från befintliga anläggningar. Systemet för förhandsgodkännande verkar 
fullständigt godtyckligt eftersom kommissionen inte ges möjlighet att förkasta antagandet av 
ett sådant system.

Ändringsförslag 605
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 

utgår
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bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.
Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

Or. de

Motivering

Handel genom personer skulle strida mot de nationella stödstrategierna och öka kostnaderna 
för användningen av förnybar energi.

Ändringsförslag 606
Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.

utgår

Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

Or. nl

Motivering

Det är ologiskt att på en inre europeisk marknad för gas och el ge medlemsstaterna möjlighet 
att begränsa överföringen av ursprungsgarantier mellan medlemsstater. Dessutom ligger 
sådana begränsningar inte i linje med det tredje energipaketet vars syfte just är att främja 
gränsöverskridande energihandel.
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Ändringsförslag 607
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.

utgår

Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

Or. en

Motivering

Undantagen i artikel 9.2 är för vaga och till stor del ogenomförbara. Därför bör artikel 9.2 
utgå, artikel 9.3 ändras i enlighet härmed och artikel 9.4 utgå.

Ändringsförslag 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.

utgår

Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

Or. de
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Motivering

Eftersom skillnad görs mellan överföringsintyg och ursprungsgarantier behövs systemet med 
förhandsgodkännande inte längre.

Ändringsförslag 609
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i 
bruk i enlighet med punkt 2, samt 
eventuella ändringar av systemet.

4. Nätoperatören ska bära de nödvändiga 
kostnaderna för en utbyggnad av nätet 
som gör det möjligt för det att motta och 
överföra förnybar energi.

Kommissionen ska offentliggöra 
informationen.

Nätoperatören ska bära de eventuella 
kostnader som uppstår vid förberedelse av 
ojämn inmatning för vidareförmedling till 
slutförbrukaren. Nätoperatörerna ska 
beräkna de kostnader som har uppstått 
och jämna ut dem mellan sig inom hela 
EU.

Or. de

Motivering

Konsekvenserna av handeln med ursprungsgarantier mellan enskilda personer går inte att 
förutse i tillräcklig utsträckning. De negativa erfarenheterna av utsläppshandel får inte 
upprepas. Också här var följderna omöjliga att förutse och systemet ledde till oönskade 
effekter, exempelvis omotiverade vinster.

Ändringsförslag 610
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
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anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i bruk 
i enlighet med punkt 2, samt eventuella 
ändringar av systemet.

anmäla de system för 
förhandsgodkännande de avser att ha i bruk 
i enlighet med punkt 2, samt eventuella 
ändringar av systemet. Kommissionen ska 
förkasta system för förhandsgodkännande 
om de hindrar den inre marknaden eller 
snedvrider konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på 
information, bedöma hur bestämmelserna i 
det här direktivet om överföring av 
ursprungsgarantier mellan 
medlemsstaterna samt systemets kostnader 
och fördelar tillämpas. Kommissionen ska, 
i tillämpliga fall, lämna förslag till 
Europaparlamentet och rådet.

5. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen, beroende på tillgången på 
information, bedöma hur bestämmelserna i 
det här direktivet om överföring av 
överföringsintyg mellan medlemsstaterna 
samt systemets kostnader och fördelar 
tillämpas. Kommissionen ska, i tillämpliga 
fall, lämna förslag till Europaparlamentet 
och rådet.

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 612
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
1. Omsättningsbara krediter för 
biodrivmedel får överföras mellan 
medlemsstaterna om de utfärdats för 
biodrivmedel som levererats för att 
användas som bränsle för transporter på 
en gemenskapsmarknad.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
överföringarna registreras på lämpligt 
sätt av ett behörigt organ i enlighet med 
artikel 7.

Or. en

Motivering

Systemet med ursprungsgarantier bör utvidgas till att omfatta biodrivmedel i ett separat 
omsättningsbart kreditsystem 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 biobränslen, såsom biobränslekraven, och det kommer att grunda sig på och möjliggöra 
harmoniseringen av omsättningsbara kreditsystem för biobränslen, vilka redan existerar i 
EU:s största medlemsstater.

Ändringsförslag 613
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Följder av upphävande av 

ursprungsgarantier
Om ett behörigt organ upphäver en 
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ursprungsgaranti som det inte själv 
utfärdat, ska (i syfte att mäta 
efterlevnaden av kraven rörande 
nationella mål i det här direktivet) 
motsvarande mängd förnybar energi
(a) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad, och och
(b) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad.

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 det här direktivet 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 614
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följder av upphävande av 
ursprungsgarantier

Uppfyllande av gemensamma mål

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

1. Två eller fler medlemsstater kan 
komma överens om att samordna sina mål 
och inrätta gemensamma stödsystem för 
att uppnå målen gemensamt.

(a) när det gäller produktionsåret för den 2. Om två eller flera medlemsstater 
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energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad, och och

frivilligt kommer överens om att 
gemensamt arbeta för att uppnå målen 
enligt artikel 3 ska målen beräknas 
gemensamt för den berörda gruppen 
medlemsstater, såsom ett medelvärde för 
deras enskilda etappmål och övergripande 
minimimål enligt delarna A och B i 
bilaga I, vilket ska viktas mot den slutliga 
energiförbrukning som under åren fram
till 2020 förväntas i var och en av de 
berörda medlemsstaterna.

(b) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad.

Or. en

Motivering

Det ursprungliga förslaget till handel med ursprungsgarantier är alltför byråkratiskt och 
skulle inte gynna länder med ett stödsystem för förnybar energi. Man kan befara att 
genomförandet skulle strida mot gemenskapslagstiftningen. Det nya förslaget har samma mål 
som kommissionens ursprungliga förslag till handel om ursprungsgarantier – dvs. det 
möjliggör en flexibel överföring av mål mellan medlemsstater, men utgör inte ett hinder för de 
nationella stödsystemen och låter medlemsstaterna verifiera om de uppfyller målen.

Ändringsförslag 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följder av upphävande av 
ursprungsgarantier

Uppfyllande av gemensamma mål och 
gemensamma stödsystem

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

1. Två eller fler medlemsstater kan 
komma överens om att samordna sina mål 
och inrätta gemensamma stödsystem för 
att uppnå målen gemensamt.
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(a) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad, och

2. Om två eller flera medlemsstater 
frivilligt kommer överens om att 
gemensamt arbeta för att uppnå målen 
enligt artikel 3 ska målen beräknas 
gemensamt för den berörda gruppen 
medlemsstater, såsom ett medelvärde för 
deras enskilda etappmål och övergripande 
minimimål enligt delarna A och B i bilaga 
I, vilket ska viktas mot den slutliga 
energiförbrukning som under åren fram 
till 2020 förväntas i var och en av de 
berörda medlemsstaterna.

(b) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 616
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följder av upphävande av 
ursprungsgarantier

Uppfyllande av gemensamma mål

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

Två eller fler medlemsstater kan komma 
överens om att samordna sina mål och 
inrätta gemensamma stödsystem för att 
uppnå målen gemensamt.

(a) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad, och

Om två eller flera medlemsstater frivilligt 
kommer överens om att gemensamt arbeta 
för att uppnå målen enligt artikel 3 ska 
målen beräknas gemensamt för den 
berörda gruppen medlemsstater, såsom ett 
medelvärde för deras enskilda etappmål 
och övergripande minimimål enligt 
delarna A och B i bilaga I, vilket ska 
viktas mot den slutliga energiförbrukning 
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som under åren fram till 2020 förväntas i 
var och en av de berörda 
medlemsstaterna.

(b) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad.

Or. en

Motivering

Medlemsstater får härmed samordna sina mål och gemensamt verka för att uppnå målen. Hur 
de gemensamma målen ska beräknas är ännu inte fastställt.

Ändringsförslag 617
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följder av upphävande av 
ursprungsgarantier

Följder av projekt mellan medlemsstater

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

1. Inom tre månader efter utgången av 
varje år inom den period som fastställs i 
artikel 7.2 d ska medlemsstatens som lagt 
fram meddelandet enligt artikel 8.2 
utfärda ett intyg med

(a) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad, och och

(a) den totala mängden el, värme eller 
kyla som produceras under året från 
förnybara energikällor i den anläggning 
som anmäldes enligt artikel 7 och

(b) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån 
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad.

(b) den mängd el, värme eller kyla som 
producerades under året från förnybara 
energikällor i anläggningen som ska 
bidra till en annan medlemsstats 
nationella mål i enlighet med villkoren i 
meddelandet.
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2. Medlemsstaten ska sända intyget till 
den medlemsstat för vilken meddelandet 
läggs fram. 
3. För att kunna mäta hur kraven 
avseende nationella mål i det här 
direktivet uppfylls, ska mängden el, värme 
eller kyla från förnybara energikällor som 
intygats i enlighet med punkt 1 b
(a) dras ifrån den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur den 
medlemsstat som utfärdar intyget enligt 
punkt 1 uppfyller kraven och
(b) läggas till den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur 
medlemsstaten som tar emot intyget i 
enlighet med punkt 2 uppfyller kraven.

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 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I syfte att mäta efterlevnaden av kraven 
rörande nationella mål i det här direktivet 
ska under produktionsåret

(a) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets

(a) den mängd förnybar energi för vilken
det behöriga organet enligt artikel 7 har 
utfärdat ett överföringsintyg dras ifrån 
mängden förnybar energi och
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medlemsstats efterlevnad, och
(b) när det gäller produktionsåret för den 
energi som anges i garantin, dras ifrån
den mängd förnybar energi som beaktas 
vid mätningen av det utfärdande organets 
medlemsstats efterlevnad.

(b) den mängd förnybar energi för vilken
det behöriga organet enligt artikel 7 har 
upphävt ett överföringsintyg läggas till 
mängden förnybar energi.

Or. de

Motivering

Förenkling och förtydligande angående beräkningen av medlemsstaternas uppfyllande av 
målkraven.

Ändringsförslag 619
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Överföringar mellan medlemsstaterna för 

statistiska ändamål
1. Medlemsstater vars andel förnybar 
energi minst motsvarade den bindande 
planen i del B i bilaga I under den 
närmast föregående tvåårsperioden 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) dras ifrån den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur 
medlemsstaten uppfyllt kraven i artikel 3 i 
fråga om nationella mål, och
(b) läggas till den mängd förnybar energi 
som beaktas vid mätningen av hur en 
annan medlemsstat uppfyllt kraven i 
artikel 3 i fråga om nationella mål. 
2. Arrangemang enligt punkt 1 kan gälla i 
ett eller flera år. De ska meddelas 
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kommissionen senast tre månader efter 
utgången av det första året då de gällde.

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 620
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a

När ett behörigt organ upphäver 
omsättningsbara krediter för 
biodrivmedel, som det inte själv har 
utfärdat, ska medlemsstaterna se till att en 
motsvarande mängd biodrivmedel 
(a) dras ifrån registret enligt artikel 7 i 
medlemsstaten som utfärdade de 
omsättningsbara krediterna för 
biodrivmedel, och
(b) läggas till registret enligt artikel 7 i 
medlemsstaten som upphävde de 
omsättningsbara krediterna för 
biodrivmedel.

Or. en

Motivering

Systemet med ursprungsgarantier bör utvidgas till att omfatta biodrivmedel i ett separat 
omsättningsbart kreditsystem 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 biobränslen, såsom biobränslekraven, och det kommer att grunda sig på och möjliggöra 
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harmoniseringen av omsättningsbara kreditsystem för biobränslen, vilka redan existerar i 
EU:s största medlemsstater.

Ändringsförslag 621
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet i en anläggning, 
behandlas som om de producerades i en 
separat anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen skedde.

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 7.1 och 8.2
samt artikel 9.2 och 9.3 ska de enheter 
förnybar energi som kan tillskrivas ökad 
kapacitet eller ökad genomsnittlig 
energikapacitet i en anläggning, behandlas 
som om de producerades i en separat 
anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen eller 
ökningen av den genomsnittliga 
energikapaciteten skedde.

Or. de

Motivering

I samband med optimeringsåtgärder vid vattenkraftverk kan prestandan, eller också den 
genomsnittliga energikapaciteten, förbättras. Ett exempel på detta är en ny omledning till ett 
bestående lagringskraftverk. Den extra el som kan produceras på detta sätt bör erkännas i 
direktivet om förnybar energi.

Ändringsförslag 622
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet i en anläggning, 
behandlas som om de producerades i en 
separat anläggning som togs i drift vid den 

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnybar energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet i en anläggning
eller en ökad andel förnybar energi i 
samförbränningen, behandlas som om de 
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tidpunkt då kapacitetsökningen skedde. producerades i en separat anläggning som 
togs i drift vid den tidpunkt då 
kapacitetsökningen skedde.

Or. de

Motivering

Genom samförbränning av biomassa kan man på ett effektivt sätt minska användningen av 
konventionella drivmedel och därigenom också minska utsläppen av drivhusgaser, samt 
begränsa EU:s beroende av primärenenergi.

Ändringsförslag 623
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet i en anläggning, 
behandlas som om de producerades i en 
separat anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen skedde.

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet att använda 
förnybar energi i en anläggning, behandlas 
som om de producerades i en separat 
anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen skedde.

Or. en

Motivering

Artikel 11 bör ändras för att främja bioenergi i systemet för ursprungsgarantier. De 
bestämmelser som gäller för nya anläggningar, som tagits i drift efter direktivets 
ikraftträdande, bör gälla för att öka andelen bioenergi i en anläggning som drivs med flera 
olika bränslen efter direktivets ikraftträdande. Det är viktigt att direktivet uppmuntrar ökad 
användning av bioenergi i redan befintliga anläggningar.
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Ändringsförslag 624
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet i en anläggning, 
behandlas som om de producerades i en 
separat anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen skedde.

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet att använda 
förnybar energi i en anläggning, behandlas 
som om de producerades i en separat 
anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen skedde.

Or. en

Ändringsförslag 625
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet i en anläggning, 
behandlas som om de producerades i en 
separat anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen skedde.

I fråga om artiklarna 5.9, 6.2, 8.2 och 9.3 
ska de enheter förnyad energi som kan 
tillskrivas ökad kapacitet att använda 
förnybar energi i en anläggning, behandlas
som om de producerades i en separat 
anläggning som togs i drift vid den 
tidpunkt då kapacitetsökningen skedde.

Or. en

Motivering

Ett sätt att öka användningen av förnybar energi är att övergå från fossila bränslen till 
biomassa. Detta bör ses som en ny möjlighet när det gäller ursprungsgarantier.
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Ändringsförslag 626
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Konsumentskydd

1. Medlemsstater med stödsystem för 
förnybar energi ska kräva att det utfärdas 
ursprungsgarantier för den energi vars 
produktion det ges stöd till. 
Medlemsstaterna ska också för 
slutanvändarna av energi eller för deras 
leverantörer förklara hur dessa 
ursprungsgarantier fördelas.
2. Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörer som säljer förnybar energi 
till slutanvändare och meddelar detta till 
kunder eller allmänheten med hänvisning 
till miljömässiga eller andra fördelar, ska 
erbjuda ett tillskott som innebär att minst 
en tredjedel av energin som säljs till 
slutkonsumenten ska komma från 
förnybara energikällor, vilket överskrider 
målen för andelen förnybar energi i 
bilaga I del A och B. Medlemsstaterna ska 
kräva att leverantörerna lämnar in 
ursprungsgarantier för upphävande för 
anläggningar som tagits i drift efter detta 
direktivs ikraftträdande. Garantierna ska 
motsvara den extra andelen och ska vara 
utfärdade för energiproduktion som inte 
beaktats vid mätningen av hur en 
medlemsstat uppfyllt kraven i detta 
direktiv i fråga om nationella mål. 
Medlemsstaterna ska möjliggöra detta 
genom att tillåta anläggningar att utesluta 
sin energiproduktion från den mängd 
energi från förnybara källor i 
medlemsstaten i enlighet med artikel 5, 
t.ex. genom att välja bort stödsystem. 
Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att kraven i 
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denna punkt ska uppfyllas.

Or. en

Motivering

"Miljömärkt el" (alltså "grön el") bör garantera konsumenten någonting extra, utöver de 
nationella stödsystem som ju finns i vilket fall som helst. Detta kan göras genom frivilliga 
inköp av överföringsintyg.

Ändringsförslag 627
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Administrativa förfaranden, regler och 

koder
1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar som producerar el, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till 
biobränslen eller andra energiprodukter, 
är proportionerliga och nödvändiga.
Medlemsstaterna ska framförallt ansvara 
för att
(a) de nationella, regionala och lokala 
administrativa organens ansvarsområden 
för godkännande, certifiering och 
licensiering definieras tydligt, med exakta 
slutdatum för godkännande av planer och 
byggnation,
(b) administrativa förfaranden förenklas 
så långt det är möjligt och genomförs på 
lämplig administrativ nivå,
(c) reglerna som styr godkännande, 
certifiering och licensiering är objektiva, 
öppna för insyn och icke-
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diskriminerande, och är utformade så att 
de tar full hänsyn till särdragen hos olika 
teknikslag för ny energi,
(d) fastställa klara riktlinjer för 
samordning mellan administrativa organ, 
i fråga om tidsgränser samt mottagande 
och hantering av planerings och 
tillståndsansökningar,
(e) de administrativa kostnader som ska 
betalas av konsumenter, planerare, 
arkitekter, byggare, montörer av 
utrustning och system samt leverantörer 
är öppna för insyn och kopplade till 
faktiska kostnader,
(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt, och
(g) utse medlare vid dispyter mellan 
sökande och myndigheter som ansvarar 
för att utfärda godkännanden, certifikat 
och licenser.
2. Medlemsstaterna ska exakt definiera 
tekniska specifikationer som måste 
uppfyllas av utrustning och system för 
förnybar energi för att stödsystemen ska 
gälla. Om det finns europeiska standarder 
på området, till exempel miljömärkning, 
energimärkning och andra tekniska 
referenssystem fastställda av europeiska 
standardiseringsorgan, ska de tekniska 
specifikationerna utformas enligt de 
standarderna. De tekniska 
specifikationerna ska inte föreskriva var 
utrustningen och systemen ska certifieras.
3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att 
de vid planering, utformning, byggande 
och renovering av industri eller 
bostadsområden beaktar installation av 
utrustning och system för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla.
4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
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dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör
(a) användning av passiva byggnader, 
eller byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, eller
(b) lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi.
5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och –normer främja användningen av 
värme och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system som ger 
betydande sänkningar av 
energiförbrukningen. För att öka 
användningen av sådana system och 
sådan utrustning ska medlemsstaterna 
använda energi och miljömärkning eller 
andra lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.
När det gäller biomassa ska 
medlemsstaterna främja 
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85% i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70% i inom industrin.
Medlemsstaterna ska gynna 
värmepumpar som uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/42/EG.
På området solenergi ska 
medlemsstaterna främja utrustning och 
system som ger en omvandlingseffektivitet 
på minst 35%.
När medlemsstaterna bedömer 
omvandlingseffektiviteten samt 
kostnader/resultat för sådana system och 
sådan utrustning ska de använda 
gemenskapsförfaranden, eller, om sådana 
finns, internationella förfaranden.

Or. en
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Motivering

Artikel 12 bör utgå helt, eftersom tillämpningen av dessa bestämmelser skulle ha en 
oproportionerlig inverkan på medlemsstaternas lagstiftning beträffande regional planering 
och byggnormer samt rättsliga förfaranden medan den ytterst minimalt skulle främja 
förnybar energi. 

Ändringsförslag 628
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar som producerar el, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar och tillhörande 
nätinfrastruktur för överföring och 
distribution som producerar el, värme eller 
kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga. 

Or. en

Motivering

Berörda parter är särskilt bekymrade över problemet med bygglov och tillstånd för projekt 
som gäller infrastruktur för överföring och distribution. Behovet av starkare elnät och 
sammankopplingar kräver integrering och ett förbättrat godkännandeförfarande.

Ändringsförslag 629
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
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certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar som producerar el, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga.

certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar som producerar el samt den 
tillhörande nätinfrastrukturen, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga.

Or. sl

Ändringsförslag 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar som producerar el, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
certifiering och licensiering som gäller för 
överförings- och distributionslinjer,
anläggningar som producerar el, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av elproduktion från förnybara energikällor kommer att öka behovet av starkare 
nät och sammankopplingar. För att de systemansvariga för överföringssystem ska kunna 
tillmötesgå detta behov är det viktigt att myndigheterna snabbar upp och förbättrar 
godkännandeförfarandet.
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Ändringsförslag 631
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar som producerar el, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella reglerna för godkännande, 
certifiering och licensiering som gäller för 
anläggningar och tillhörande 
nätinfrastruktur som producerar el, värme 
eller kyla från förnybara källor och för 
omvandlingen av biomassa till biobränslen 
eller andra energiprodukter, är 
proportionerliga och nödvändiga.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att nödvändiga och passande arrangemang bör vidtas för näten och för 
produktionen av förnybar energi.

Ändringsförslag 632
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska framförallt ansvara 
för att

Medlemsstaterna får i förekommande fall
ansvara för att

Or. en

Motivering

På den nordiska elmarknaden råder marknadsprinciper. Det är därför omöjligt att ha 
prioriterad ingång eftersom allt bygger på frivilliga avtal.



PE409.384v01-00 84/127 AM\730537SV.doc

SV

Ändringsförslag 633
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de nationella, regionala och lokala 
administrativa organens ansvarsområden 
för godkännande, certifiering och 
licensiering definieras tydligt, med exakta 
slutdatum för godkännande av planer och 
byggnation,

(a) de nationella, regionala och lokala 
administrativa organens ansvarsområden 
för godkännande, certifiering och 
licensiering definieras tydligt, inbegripet 
fysisk planering, med korta och exakta 
slutdatum för godkännande av planer och 
byggnation och att förvaltningen fungerar 
som enhetlig kontaktpunkt, s.k.”one-stop 
shop” för de sökande,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att sökande, investerare och entreprenörer som är inblandade i projekt för 
förnybar energi inte avskräcks av utdragna och krångliga förfaranden i medlemsstaterna. 
Administrativa förfaranden för byggnation och bygglov, inbegripet fysisk planering, bör 
påskyndas och göras mer överskådliga.

Ändringsförslag 634
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) reglerna som styr godkännande, 
certifiering och licensiering är objektiva, 
öppna för insyn och icke-diskriminerande, 
och är utformade så att de tar full hänsyn 
till särdragen hos olika teknikslag för ny 
energi,

(c) reglerna som styr godkännande, 
certifiering och licensiering samt deras 
tillämpning är objektiva, öppna för insyn, 
icke-diskriminerande, proportionerliga 
och nödvändiga och är utformade så att de 
tar full hänsyn till särdragen hos olika 
teknikslag för ny energi. Bestämmelserna 
om förorenande verksamheter såsom 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/1/EG av den 
15 januari 2008 om samordnade åtgärder 
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för att förebygga och begränsa 
föroreningar (kodifierad version) 
(IPCC-direktivet) är inte lämpliga när det 
gäller anläggningar för förnybar energi 
som inte producerar förorenande avfall 
under sin livslängd och bör inte gälla för 
sådana anläggningar.
_______________

1 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.

Or. en

Motivering

Här kan det inte accepteras några missbruk eller några konstruerade bördor för projekt för 
förnybar energi, eftersom det inte till exempel är acceptabelt med en omotiverad behandling, 
av det slag som förekommer vid projekt som innebär stora risker för hälsan. Den förvaltning 
som bär ansvaret för godkännande, certifiering och licensiering måste vara objektiv, öppen 
för insyn, icke-diskriminerande och proportionerlig i sitt beslutsfattande om enskilda projekt.

Ändringsförslag 635
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) automatiskt godkänna ansökningar 
beträffande planering och tillstånd för 
anläggningar för förnybar energi, om det 
ansvariga organet inte i tid tagit ställning 
till ansökan, och

Or. en
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Ändringsförslag 636
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) ett enda administrativt organ inrättas 
med ansvar för att handlägga 
ansökningar om godkännande, 
certifiering och licensiering för 
anläggningar för förnybar energi samt för 
att bistå sökandena,

Or. en

Ändringsförslag 637
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) tydliga riktlinjer för utvecklingen av 
projekt för förnybar energi i områden som 
omfattas av gemenskapens 
miljölagstiftning,

Or. en

Motivering

Eftersom EU:s miljölagstiftning (t.ex. livsmiljödirektivet och fågeldirektivet) har missbrukats 
vid flera tillfällen för att förhindra vissa stora projekt för produktion av förnybar energi, 
måste det preciseras att miljökonsekvensbeskrivningar ska beakta att dessa projekt kan bidra 
till att nå EU:s bindande mål för klimatförändringar och förnybar energi.
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Ändringsförslag 638
Umberto Guidoni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d bis) fastställa tidsfrister efter vilkas 
utgång de godkännanden som behövs för 
uppförande och drift av anläggningar 
som drivs med förnybar energi 
automatiskt ska anses givna om inte de 
berörda myndigheterna uttryckligen har 
nekat godkännandena,

Or. it

Motivering

Bestämmelsen om tyst medgivande är av grundläggande betydelse när det gäller att skapa 
förtroende hos de personer som investerar i sektorn för förnybar energi. Därför kan beslutet 
om att införa den inte överlämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 639
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) de administrativa kostnader som ska 
betalas av konsumenter, planerare, 
arkitekter, byggare, montörer av utrustning 
och system samt leverantörer är öppna för 
insyn och kopplade till faktiska kostnader,

(e) de administrativa kostnader som ska 
betalas av konsumenter, planerare, 
arkitekter, byggare, montörer av utrustning 
och system samt leverantörer är öppna för 
insyn och kopplade till faktiska kostnader 
och inte får utgöra någon dold 
beskattning av tillgångar,

Or. en
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Motivering

Detta har Europaparlamentet redan enats om i Mechtild Rothes initiativbetänkande om 
förnybara energikällor för uppvärmning och nedkylning (2005/2122(INI)).

Ändringsförslag 640
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt, och

(f) mindre betungande och förenklade 
godkännanderutiner fastställs för mindre 
projekt, och

Or. en

Ändringsförslag 641
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt, och

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 642
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) lagstiftande åtgärder och 
skattemässiga fördelar för att främja den 
mest kostnadseffektiva användningen av 
system för förnybar energi och för att 
inrätta nät för uppvärmning och kylning,

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna ser till att de lokala administrativa organen kan 
använda sig av lagstiftning och beskattning (stadsplanering, stadsutveckling osv.) för att 
främja de kostnadseffektivaste energikällorna och tillhandahålla alternativ för utvecklingen 
av fjärrvärme och fjärrkyla.

Ändringsförslag 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För att de systemansvariga för överföringssystemen ska kunna garantera att kraftsystemen är 
säkra och tillräckliga måste de anläggningar som vill ansluta sig till nätet uppfylla normerna 
för nätet.

Ändringsförslag 644
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att de systemansvariga för överföringssystemen ska kunna garantera att elnätet är säkert 
och tillräckligt måste elproduktionsanläggningar som använder förnybar energi uppfylla 
normerna för nätet.
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Ändringsförslag 645
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden beaktar installation av 
utrustning och system för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla.

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden garanterar installation av 
utrustning och system som möjliggör 
optimal kombination av förnybar energi 
och högeffektiv teknik för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 646
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden beaktar installation av 
utrustning och system för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden garanterar installation av 
utrustning och system som möjliggör 
optimal kombination av förnybar energi 
och högeffektiv teknik för produktion av 
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samt för fjärrvärme och –kyla. värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 647
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden beaktar installation av 
utrustning och system för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla.

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden beaktar installation av 
utrustning och system för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla från 
kraftvärmeverk.

Or. fr

Motivering

Biomassa är en begränsad resurs och det är därför mycket viktigt att medlemsstaterna gynnar 
användningen av biomassa i anläggningar med hög verkningsgrad. Kraftvärmeverk har en 
hög verkningsgrad på mellan 75 och 90 % beroende på tillämpningen. Produktionen av el 
från biomassa ger mycket låg elproduktion. Medlemsstaterna bör därför se till att 
stödmekanismerna inte främjar elproduktion som innebär att en knapp resurs går till spillo.
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Ändringsförslag 648
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden beaktar installation av 
utrustning och system för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla.

3. Medlemsstaterna ska av lokala och 
regionala administrativa organ kräva att de 
vid planering, utformning, byggande och 
renovering av industri- eller 
bostadsområden garanterar installation av 
utrustning och system för produktion av 
värme, kyla och el från förnybar energi 
samt för fjärrvärme och –kyla.

Medlemsstaterna ska särskilt uppmuntra 
lokala och regionala administrativa organ 
att ta med uppvärmning och nedkylning 
från förnybara energikällor i planeringen 
av stadsinfrastrukturen i städer med mer 
än 50 000 invånare.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet konstaterar i sin resolution om uppvärmning och nedkylning (14 februari 
2006) att användningen av spillvärme från elproduktion eller industriprocesser och frikylning 
bidrar till att minska efterfrågan på konventionell energi och att medlemsstaterna bör 
fastställa möjligheterna till användning av dessa resurser. 

Ändringsförslag 649
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Allt finansiellt stöd till byggande, 
ombyggnad och renovering av 
infrastruktur, offentliga byggnader och 
industribyggnader eller bostäder bör 
kopplas till främjande av energisparande 
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och/eller användningen av förnybar 
energi.

Or. en

Motivering

Allt finansiellt stöd måste överensstämma med hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag 650
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

utgår

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

Or. cs

Motivering

Punkterna 4 och 5 passar inte logiskt in i textens struktur. Lydelsen är alltför föreskrivande 
och tillämpningen av punkterna kan till och med äventyra genomförandet av direktivet om 
byggnaders energiprestanda.
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Ändringsförslag 651
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

utgår

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

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat måste få besluta om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå de 
bindande målen. Varje medlemsstat har olika möjligheter och förutsättningar att utgå från 
som avgör hur man agerar.

Ändringsförslag 652
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna fastställa miniminormer 
för energieffektivitet som bygger på 
förbrukningen av primärenergi i nya eller 
renoverade byggnader och på så sätt 
möjliggöra en optimal kombination av 
förnybar energi och högeffektiv teknik.



PE409.384v01-00 96/127 AM\730537SV.doc

SV

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 653
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i alla nya eller 
renoverade byggnader som kräver 
uppvärmning eller nedkylning.

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

Or. en

Motivering

Denna definition av nya och renoverade byggnader överensstämmer med 
Europaparlamentets initiativbetänkande 2007/2106 om handlingsplanen för energieffektivitet. 
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(a) och (b) bör utgå därför att

- (a) det behövs inte göras något undantag för passiva byggnader eller byggnader med 
nollutsläpp, vilka per definition använder förnybar energi,

- (b) viss förnybar energi (t.ex. solenergi) finns tillgänglig överallt.

Ändringsförslag 654
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor för 
uppvärmning och kylning i nya 
byggnader. Medlemsstaterna ska vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att nivån 
av energi från förnybara källor höjs också 
i befintliga byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

Or. de

Motivering

Det är mindre lönsamt att installera förnybar energi i byggnader som redan har renoverats. 
Därför bör medlemsstaterna få fatta beslut om lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag 655
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för
energi från förnybara källor i nya eller 

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
system och utrustning för värme och kyla 
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renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

som drivs med energi från förnybara källor 
i nya eller renoverade byggnader. 
Undantag från dessa miniminivåer ska vara 
öppna för insyn och baseras på kriterier 
som rör

Or. de

Motivering

Så här kan förnybar energi och energieffektivitet kombineras på bästa sätt. Eftersom också 
den förnybara energin är knapp bör den om möjligt bara användas i kraftvärmeverk. 
Värmenät är fungerande strukturer som kan förse kunderna med värme från förnybar energi. 
De stora värmekraftverk som ofta kopplas till fjärrvärmenät är betydligt effektivare än mycket 
små anläggningar. Fjärrvärme, kraftvärme och förnybar energi bör komplettera varandra 
och inte tvingas konkurrera med varandra då de byggs ut.

Ändringsförslag 656
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya 
byggnader. Undantag från dessa 
miniminivåer ska vara öppna för insyn och 
baseras på kriterier som rör

Or. en

Motivering

Att tvinga fram renovering av befintliga byggnader skulle kunna innebära att ägare och 
hyresgäster utsattes för stora ekonomiska påfrestningar. Det skulle också kunna leda till 
investeringar som inte är optimala, t.ex. i teknik som inte är kostnadseffektiv.
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Ändringsförslag 657
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor eller maximal 
energiförbrukning per kvadratmeter i nya 
och renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

Or. en

Motivering

Det slutliga målet med det här direktivet och med hela klimat- och energipaketet är att minska 
förbrukningen av icke förnybar energi och växthusgasutsläppen, inte nödvändigtvis att införa 
kvoter till förmån för förnybar energi. Det är tekniskt sett neutralt att införa en övre gräns för 
energiförbrukningen per kvadratmeter, och det gör det möjligt att komma fram till en optimal 
kombination av energieffektivitet, förnybar energi och uppvärmning/nedkylning. Detta bör 
också gälla för renoverade byggnader, utan att det bör påverka skyddet av kultur- och 
arkitekturarvet.

Ändringsförslag 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya och 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

Or. en
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Motivering

Byggnadssektorn är den största gemensamma energisektorn i Europa då den står för mer än 
40 % av Europas energi. Med tanke på den stigande efterfrågan på energi och
konsekvenserna av utsläpp av växthusgaser från fossilt bränsle är det nödvändigt att använda 
förnybar energi i nya och renoverade byggnader.

Ändringsförslag 659
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya och 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kräva miniminivåer för energi från förnybara källor i både nya och 
renoverade byggnader. Det är för vagt med undantag på grund av lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi och det skulle hota den generella skyldigheten att 
använda förnybar energi i byggnader. 

Ändringsförslag 660
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya 
byggnader. Undantag från dessa 
miniminivåer ska vara öppna för insyn och 
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insyn och baseras på kriterier som rör baseras på kriterier som rör

Or. de

Motivering

Att införa förnybar energi i renoverade byggnader innebär en orimlig börda för ägarna. 
Enbart renoveringen i sig ger möjligheter till energibesparingar. Dessutom finns det i de 
flesta medlemsstater bestämmelser om kulturminnesvård, som inte är förenliga med kravet på 
förnybar energi.

Ändringsförslag 661
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) användning av passiva byggnader, eller 
byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, inbegripet byggnader som är 
anslutna till fjärrvärmenät eller 
fjärrkylenät som uppfyller kriterierna i 
riktlinjerna för miljöstöd, eller 

Or. de

Motivering

Att införa förnybar energi i renoverade byggnader innebär en orimlig börda för ägarna. 
Enbart renoveringen i sig ger möjligheter till energibesparingar. Dessutom finns det i de 
flesta medlemsstater bestämmelser om kulturminnesvård, som inte är förenliga med kravet på 
förnybar energi.
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Ändringsförslag 662
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) användning av passiva byggnader, eller 
byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, inbegripet byggnader som är 
anslutna till fjärrvärmenät som uppfyller 
kriterierna i riktlinjerna för miljöstöd,
eller

Or. de

Motivering

Så här kan förnybar energi och energieffektivitet kombineras på bästa sätt. Eftersom också 
den förnybara energin är knapp bör den om möjligt bara användas i kraftvärmeverk. 
Värmenät är fungerande strukturer som kan förse kunderna med värme från förnybar energi. 
De stora värmekraftverk som ofta kopplas till fjärrvärmenät är betydligt effektivare än mycket 
små anläggningar. Fjärrvärme, kraftvärme och förnybar energi bör komplettera varandra 
och inte tvingas konkurrera med varandra då de byggs ut.

Ändringsförslag 663
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) användning av passiva byggnader, eller 
byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, inbegripet byggnader som är 
anslutna till fjärrvärmenät som uppfyller 
kriterierna i riktlinjerna för miljöstöd,
eller

Or. de
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Motivering

Det är rätt att bibehålla kravet på att använda förnybar energi i samband med värme från 
kraftvärmeverk.

Ändringsförslag 664
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) användning av passiva byggnader, eller 
byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, inbegripet byggnader som är 
anslutna till fjärrvärmenät som uppfyller 
kriterierna i riktlinjerna för miljöstöd,
eller

Or. de

Motivering

Genom anslutning till fjärrvärme- och fjärrkylenät på grundval av kraftvärme och 
överskottsvärme kan byggnader omvandlas till passiva byggnader, eller byggnader med låga 
utsläpp eller nollutsläpp. Härigenom undviks en intressekonflikt mellan energieffektivitet och 
förnybar energi.

Ändringsförslag 665
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) användning av byggnader med 
nollutsläpp, 

Or. en
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Motivering

Passiva byggnader och byggnader med låga utsläpp fungerar genom isolering och behöver 
inte använda förnybar energi och bör därför inte omfattas av undantag. 

Ändringsförslag 666
Mechtild Rothe

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) renoverade byggnader vars 
energiförbrukning är minst 30 % lägre än 
gällande standarder för energiprestanda 
för liknande nya byggnader vid 
renoveringen,

Or. en

Ändringsförslag 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi.

utgår

Or. en

Motivering

Lokala begränsningar finns ändå, eftersom till exempel sol- och vindstyrka skiftar, och det 
behöver därför inte nämnas som ett undantag
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Ändringsförslag 668
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi.

(b) den konstaterade bristen på olika 
former av förnybar energi.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kräva miniminivåer för energi från förnybara källor i både nya och 
renoverade byggnader. Det är för vagt med undantag på grund av lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi och det skulle hota den generella skyldigheten att 
använda förnybar energi i byggnader. 

Ändringsförslag 669
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) användning av högeffektiva 
kraftvärmeverk.

Or. de

Motivering

Att förse byggnader med värme från kraftvärmeverk leder till att utsläppen av växthusgaser 
minskar, energireserverna sparas och importberoendet minskar, samtidigt som uppfyllandet 
av EU:s klimat- och energipolitiska mål främjas. Byggnader som får sin värme från 
kraftvärmeverk måste vara befriade från skyldigheten att använda förnybar energi. Den 
högeffektiva driften av kraftvärmeverk sparar mycket primärenergi och minskar utsläppen av 
miljöfarliga drivhusgaser.
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Ändringsförslag 670
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) kultur- och arkitekturarvet.

Or. en

Motivering

Det slutliga målet med det här direktivet och med hela klimat- och energipaketet är att minska 
förbrukningen av icke förnybar energi och växthusgasutsläppen, inte nödvändigtvis att införa 
kvoter till förmån för förnybar energi. Det är tekniskt sett neutralt att införa en övre gräns för 
energiförbrukningen per kvadratmeter, och det gör det möjligt att komma fram till en optimal 
kombination av energieffektivitet, förnybar energi och uppvärmning/nedkylning. Detta bör 
också gälla för renoverade byggnader, utan att det bör påverka skyddet av kultur- och 
arkitekturarvet.

Ändringsförslag 671
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) den dominerande användningen av 
kraftvärme, antingen genom direkt 
uppvärmning eller fjärrvärme.

Or. en

Motivering

Att tvinga fram renovering av befintliga byggnader skulle kunna innebära att ägare och 
hyresgäster utsattes för stora ekonomiska påfrestningar. Det skulle också kunna leda till 
investeringar som inte är optimala, t.ex. i teknik som inte är kostnadseffektiv.
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Ändringsförslag 672
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) användningen av energi som 
produceras i ett eller flera 
kraftvärmeverk.

Or. fr

Motivering

Biomassa är en begränsad resurs och det är därför mycket viktigt att medlemsstaterna gynnar 
användningen av biomassa i anläggningar med hög verkningsgrad. Kraftvärmeverk har en 
hög verkningsgrad på mellan 75 och 90 % beroende på tillämpningen. Produktionen av el 
från biomassa ger mycket låg elproduktion. Medlemsstaterna bör därför se till att 
stödmekanismerna inte främjar elproduktion som innebär att en knapp resurs går till spillo.

Ändringsförslag 673
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) utnyttjande av värme från ett 
närvärmenät eller fjärrvärmenät, i den 
mån värmen i övervägande grad 
härstammar från högeffektiva 
kraftvärmeverk. 

Or. de

Motivering

Att förse byggnader med värme från kraftvärmeverk leder till att utsläppen av växthusgaser 
minskar, energireserverna sparas och importberoendet minskar, samtidigt som uppfyllandet
av EU:s klimat- och energipolitiska mål främjas. Byggnader som får sin värme från 
kraftvärmeverk måste vara befriade från skyldigheten att använda förnybar energi. Den 
högeffektiva driften av kraftvärmeverk sparar mycket primärenergi och minskar utsläppen av 
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miljöfarliga drivhusgaser.

Ändringsförslag 674
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska från och med 
2010 verka till förmån för 
byggnadslösningar av typen 
plusenergihus inom offentligt och privat 
byggande. Medlemsstaterna ska se till att 
deras egna nya byggnader och de nya 
byggnader som ägs av offentliga 
myndigheter på nationell, regional och 
lokal nivå från och med 2015 uppfyller 
kraven för plusenergihus. 
Medlemsstaterna ska senast 2014 lägga 
fram en plan för hur taken till offentliga 
byggnader kan användas av tredje part 
för förnybar energi.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för program och lösningar för främjande av förnybar energi i 
byggnader och bör också bana väg för investeringar i förnybar energi genom tredje part.

Ändringsförslag 675
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska gå i bräschen för 
utvecklingen genom att från och med 
2012 verka till förmån för 
byggnadslösningar typ plusenergihus 
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inom offentligt och privat byggande och 
senast 2020 ställa upp plusenergi som ett 
krav. Medlemsstaterna ska kräva att deras 
egna fastigheter samt de fastigheter som 
ägs av offentliga och halvoffentliga 
myndigheter på nationell, regional och 
lokal nivå görs om till mönsterprojekt för 
användningen av förnybar energi samt 
från och med 2012 tillämpa normerna för 
plusenergi.
Taken på alla offentliga och 
halvoffentliga fastigheter ska ställas till 
tredje mans förfogande för investeringar i 
anläggningar för produktion av förnybar 
energi.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna går i bräschen för utvecklingen och verkar till 
förmån för byggnadslösningar typ plusenergihus inom offentligt och privat byggande. 
Erfarenheterna från den senaste tidens ”Grenelle”-debatt i Frankrike visar att 
föredragandens föreslagna tidsplan är mycket ambitiös och att målen nog inte kommer att 
uppnås. Det bör därför införas en mer realistisk och genomförbar tidsplan.

Ändringsförslag 676
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För renoverade byggnader med en 
sammanlagd boyta på under 200 m2 ska 
medlemsstaterna ge ekonomiska 
incitament eller skatteavdrag. Åtgärderna 
ska vara varaktiga och långsiktiga.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa att småhusägare ska kunna uppfylla kraven på energieffektivitet och 
förnybar energi bör medlemsstaterna ge ekonomiska incitament.

Ändringsförslag 677
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska utarbeta 
riktlinjer för planerare, ingenjörer och 
arkitekter så att de med rätt underlag kan 
överväga användningen av spillenergi 
från alla energikällor till fjärrvärme och 
fjärrkyla (och närvärme och närkyla) när 
de planerar, utformar, bygger och 
renoverar industri- eller bostadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 678
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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När det gäller biomassa ska 
medlemsstaterna främja 
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85% i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70% i inom industrin.
Medlemsstaterna ska gynna 
värmepumpar som uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/42/EG.
På området solenergi ska 
medlemsstaterna främja utrustning och 
system som ger en omvandlingseffektivitet 
på minst 35%.
När medlemsstaterna bedömer 
omvandlingseffektiviteten samt 
kostnader/resultat för sådana system och 
sådan utrustning ska de använda 
gemenskapsförfaranden, eller, om sådana 
finns, internationella förfaranden.

Or. cs

Motivering

Punkterna 4 och 5 passar inte logiskt in i textens struktur. Lydelsen är alltför föreskrivande 
och tillämpningen av punkterna kan till och med äventyra genomförandet av direktivet om 
byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 679
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och –normer främja användningen av 
värme- och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system som ger 
betydande sänkningar av 
energiförbrukningen. För att öka 

utgår
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användningen av sådana system och 
sådan utrustning ska medlemsstaterna 
använda energi- och miljömärkning eller 
andra lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.
När det gäller biomassa ska 
medlemsstaterna främja 
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85% i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70% i inom industrin.
Medlemsstaterna ska gynna 
värmepumpar som uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/42/EG.
På området solenergi ska 
medlemsstaterna främja utrustning och 
system som ger en omvandlingseffektivitet 
på minst 35%.
När medlemsstaterna bedömer 
omvandlingseffektiviteten samt 
kostnader/resultat för sådana system och 
sådan utrustning ska de använda 
gemenskapsförfaranden, eller, om sådana 
finns, internationella förfaranden.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat måste få besluta om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå de 
bindande målen. Varje medlemsstat har olika möjligheter och förutsättningar att utgå från 
som avgör hur de agerar.
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Ändringsförslag 680
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 681
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och –normer främja användningen av 
värme- och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system som ger 

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

en optimal kombination av förnybar 
energi och högeffektiv teknik och därmed
ger betydande sänkningar av 
energiförbrukningen. För att öka 
användningen av sådana system och sådan 
utrustning ska medlemsstaterna använda 
energi- och miljömärkning eller andra 
lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska i sina stödsystem 
för energi från förnybara energikällor till 
uppvärmning och nedkylning göra en 
differentiering till förmån för värme- och 
kylsystem som drivs med förnybar energi 
och system som ger betydande sänkningar 
av energiförbrukningen För att öka 
användningen av sådana system och sådan 
utrustning ska medlemsstaterna använda 
energi- och miljömärkning eller andra 
lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.

Or. en
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Motivering

Uppvärmning och nedkylning med hjälp av förnybar energi är av avgörande betydelse för att 
uppnå målen. Stöd kan vara mer än bestämmelser. Olika resursers tillgänglighet bör 
övervägas.

Ändringsförslag 683
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Av tillgänglig teknik för uppvärmning och kylning med hjälp av förnybar teknik är solenergi 
den klart fördelaktigaste när det gäller teknisk kapacitet att leverera el till byggnader, 
kostnadseffektivitet, begränsning av efterfrågetoppar på el och mer generellt vad gäller 
bidrag till trygg elförsörjning, begränsning av klimatförändringar och ökad sysselsättning på 
ett lokalt plan. Det behövs ett starkt politiskt stöd för att introducera solenergin på 
marknaden i stor skala, särskilt för nedkylning.



PE409.384v01-00 116/127 AM\730537SV.doc

SV

Ändringsförslag 684
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Värme- och kylsystem bör främjas bara om deras användning avsevärt bidrar till en 
minskning av utsläppen av växthusgaser. Så är inte fallet om byggnaden redan förfogar över 
en effektiv och miljövänlig värmeförsörjning från ett kraftvärmeverk. Det att förnybar energi 
kommer in på värmemarknaden får inte leda till att andra klimatvänliga tekniker som 
förtjänar att främjas trängs undan.

Ändringsförslag 685
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och –normer främja användningen av 
värme- och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system som ger 
betydande sänkningar av 

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

primärenergi. För att öka användningen av 
sådana system och sådan utrustning ska 
medlemsstaterna använda energi- och 
miljömärkning eller andra lämpliga 
certifikat eller standarder utvecklade 
nationellt eller på europeisk nivå, om 
sådana finns.

Or. de

Motivering

Det är klokt att mer specifikt tala om förbrukningen av primärenergi, eftersom man bara på 
detta vis kan uttrycka en ökning av effekten eller effektiviteten. Energibesparing kan bara 
uppnås genom en sänkning av förbrukningen av primärenergi.

Ändringsförslag 686
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biomassa ska 
medlemsstaterna främja 
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85% i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70% i inom industrin.

När det gäller biomassa ska 
medlemsstaterna främja 
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85% i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70% i inom industrin. Dessutom ska 
medlemsstaterna se till att 
stödmekanismerna inte uteslutande 
främjar produktion av el från biomassa.

Or. fr

Motivering

Biomassa är en begränsad resurs och det är därför mycket viktigt att medlemsstaterna gynnar 
användningen av biomassa i anläggningar med hög verkningsgrad. Kraftvärmeverk har en 
hög verkningsgrad på mellan 75 och 90 % beroende på användningen. Produktionen av el 
från biomassa ger mycket låg elproduktion. Medlemsstaterna bör därför se till att 
stödmekanismerna inte främjar elproduktion som innebär att en knapp resurs går till spillo.
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Ändringsförslag 687
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biomassa ska
medlemsstaterna främja
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85% i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70% i inom industrin.

När det gäller biomassa bör
medlemsstaterna överväga
omvandlingsteknik med en 
omvandlingseffektivitet på minst 85% i 
fråga om användning i hushåll och 
kommersiella tillämpningar, och minst 
70% i inom industrin.

Or. it

Motivering

Numreringen är nödvändig för att artikeln ska få en klar och tydlig juridisk struktur och för 
att man ska kunna undvika missförstånd avseende de enskilda punkternas juridiska hierarki.

Ändringsförslag 688
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna 
värmepumpar som uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/42/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom värmepumpar använder betydande mängder el som eventuellt framställts ur 
lågeffektiva och icke-förnybara källor, kan de inte betraktas som förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 689
Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna värmepumpar 
som uppfyller minimikraven i fråga om 
miljömärkning i beslut 2007/42/EG.

Medlemsstaterna ska gynna 
värmepumpar som producerar mer 
förnybar energi än den primärenergi som 
tillförs. Detta ska beräknas med hjälp av 
en förnybarhetsfaktor (COR).
Bevisbördan för värmefaktorn och 
förnybarhetsfaktorn åligger ett oberoende 
institut efter ett gemensam testförfarande 
som kommissionen fastställt.

Or. en

Motivering

All teknik för förnybar energi som finns tillgänglig på marknaden använder andra källor än 
förnybar teknik. Det behövs därför en bedömning av vilken teknik för förnybar energi som är 
lämpligast. Med tanke på olika klimatförhållanden finns det ingen perfekt lösning. Om 
värmepumpar utesluts från direktivet skulle klimatskillnaderna i EU som helhet ignoreras. 

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.

    E förnybar energi

COR =      - 1 > 0  

           E annan energi
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Ändringsförslag 690
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna värmepumpar 
som uppfyller minimikraven i fråga om 
miljömärkning i beslut 2007/42/EG.

Medlemsstaterna ska gynna värmepumpar 
som är högeffektiva, dvs. uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/42/EG.

Or. en

Motivering

Detta förslag överensstämmer med behovet att kombinera högeffektiv teknik och förnybar 
energi i alla former av värmepumpar, antingen de är baserade på jordvärme eller luftvärme.

Ändringsförslag 691
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna värmepumpar 
som uppfyller minimikraven i fråga om 
miljömärkning i beslut 2007/42/EG.

Medlemsstaterna ska gynna värmepumpar 
som är högeffektiva, dvs. uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/42/EG.

Or. en

Motivering

Detta förslag överensstämmer med behovet att kombinera högeffektiv teknik och förnybar 
energi i alla former av värmepumpar, antingen de är baserade på jordvärme eller luftvärme.
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Ändringsförslag 692
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna värmepumpar 
som uppfyller minimikraven i fråga om 
miljömärkning i beslut 2007/42/EG.

Medlemsstaterna ska gynna endast 
värmepumpar som uppfyller minimikraven 
i fråga om miljömärkning i beslut 
2007/42/EG och värmepumpsystem som 
uppfyller särskilda effektivitetskriterier i 
form av årlig värmefaktor. I samband 
med värmeproduktion ska en årlig 
värmefaktor på minst 3,5 uppnås.

Or. de

Motivering

Den årliga värmefaktorn anger hur mycket av den tillförda elenergin som omvandlas till 
värme. Detta ytterligare krav på energieffektivitet är förenligt med medlemsstaternas 
gällande lagstiftning och klargör att man utöver uppgifterna för producenterna också måste 
beakta värmepumpsystemens faktiska driftsuppgifter vid bedömningen.

Ändringsförslag 693
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska främja 
anläggningen av raffinaderier för 
biodrivmedel så att man kan använda 
överloppsvärme till att förbättra 
effektiviteten.

Or. de

Motivering

Det är klokt att utnyttja den överloppsvärme som uppstår vid produktion av biodrivmedel. 
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Medlemsstaterna bör därför se till att sådana produktionsanläggningar byggs i närheten av 
fjärrvärmenät, så att överloppsenergin effektivt kan användas för uppvärmning eller kylning.

Ändringsförslag 694
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det behövs garantier för lättåtkomlig 
offentlig och privat finansiering samt för 
projekt för förnybar energi av 
gemenskapsintresse.
För att uppnåendet av målet på 20 % ska 
gå lättare att finansiera ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
senast den 31 december 2009 lägga fram 
en analys och en plan som framför allt 
syftar till att
– användningen av strukturfonder och 
ramprogram för förnybar teknik ska 
förbättras,
– användningen av medel från 
Europeiska investeringsbanken och andra 
offentliga finansieringsinstitutioner ska 
förbättras och öka, och
– tillgången till riskkapital ska förbättras, 
framför allt genom utredning av om det 
kan inrättas ett system för riskdelning i 
samband med investeringar i förnybar 
energi inom EU, av liknande slag som 
den globala fonden för energieffektivitet 
och förnybar energi som är förbehållet 
investeringar i förnybar energi och 
energieffektivitet i tredje länder.
Kommissionen ska framför allt undersöka 
hur dessa nya finansieringsmöjligheter 
kan användas för att påskynda ”projekt 
för förnybar energi av europeiskt 
intresse”, framför allt genom att påskynda 
utvecklingen av



AM\730537SV.doc 123/127 PE409.384v01-00

SV

– samhällen och städer som är helt eller 
höggradigt självförsörjande med energi, 
inom ramen för initiativet för s.k. 
borgmästaravtal, ”covenant of majors”,
– den nätinfrastruktur som krävs för att 
vind- och havsenergipotentialen i 
Nordsjön och Östersjön,
– fjärrvärme och fjärrkyla från biomassa 
inom norra och östra EU tillsammans 
med ett omfattande program för 
efterhandsinmontering av detta i 
nuvarande byggnader,
– sammankopplingar med 
Medelhavsländerna för att den enorma 
potentialen av vindkraft och solenergi i 
södra EU och dess grannländer ska 
kunna tas till vara.

Or. en

Motivering

Identiskt med Turmes ändringsförslag 90 förutom att ramprogrammen också tas med i stödet.

Ändringsförslag 695
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det behövs garantier för lättåtkomlig 
tillgång till offentlig och privat 
finansiering samt för projekt för förnybar 
energi av europeiskt intresse.
För att uppnåendet av målet på 20 % ska 
gå lättare att finansiera ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
senast den 31 december 2009 lägga fram 
en analys och en plan som framför allt 
syftar till att
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– användningen av strukturfonder och 
ramprogram för förnybar teknik ska 
förbättras,
– användningen av medel från 
Europeiska investeringsbanken och andra 
offentliga finansieringsinstitutioner ska 
förbättras och öka, och
– tillgången till riskkapital ska förbättras, 
framför allt genom utredning av om det 
kan inrättas ett system för riskdelning i 
samband med investeringar i förnybar 
energi inom EU, av liknande slag som 
den globala fonden för energieffektivitet 
och förnybar energi som är förbehållet 
investeringar i förnybar energi och 
energieffektivitet i tredje länder.
Kommissionen ska framför allt undersöka 
hur dessa nya finansieringsmöjligheter 
kan användas för att påskynda "projekt 
för förnybar energi av europeiskt 
intresse", framför allt genom att 
påskynda utvecklingen av
– samhällen och städer som är helt eller 
höggradigt självförsörjande med energi, 
inom ramen för initiativet för s.k. 
borgmästaravtal, ”covenant of majors”,
– den nätinfrastruktur som krävs för att 
vind- och havsenergipotentialen i 
Nordsjön och Östersjön ska kunna 
utvecklas,
– fjärrvärme och fjärrkyla från biomassa 
inom norra och östra EU tillsammans 
med ett omfattande program för 
efterhandsinmontering av detta i 
nuvarande byggnader,
– sammankopplingar med 
Medelhavsländerna för att den enorma 
potentialen av vindkraft och solenergi i 
södra EU och dess grannländer ska 
kunna tas till vara.

Or. en
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Motivering

Utöver föredragandens ändringsförslag bör det konstateras att det bör göras en tydlig 
koppling till ramprogrammen i direktivet om förnybar energi för att främja forskning och 
utveckling för andra generationens biobränslen. Många havsområden i EU har en betydande 
offshorevind- och havsenergipotential – inte bara i Nordsjön och Östersjön – och dessa bör 
inte diskrimineras.

Ändringsförslag 696
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska senast den 31 december 2009 lägga 
fram en analys och plan som syftar till att 
gemenskapsstödet, nationellt stöd och 
andra stödformer ska samordnas och 
riktas mot förnybar energi och 
forskningscentrum för förnybar energi 
och energieffektiv teknik, särskilt centrum 
som samarbetar med universitet och 
företag (framför allt små och medelstora 
företag) när det gäller tillämpad och 
innovativ epokgörande forskning. Teknisk 
forskning ska prioritera decentraliserad 
produktion och gemenskapsproduktion. 
Forskningen ska syfta till att minska 
konflikter om användningen, t.ex. till 
bränsle eller till mat. Centrumen ska 
också syfta till att öka allmänhetens 
medvetenhet om förnybar energi och 
särskilt energisparande åtgärder.

Or. en

Motivering

Forskningscentrum är mycket viktiga för framtiden för den europeiska tekniken för förnybar 
energi och för ansträngningarna att minska växthusgasutsläppen och de bör därför få fullt 
och samordnat stöd från kommissionen och medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 697
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Medlemsstaterna ska vidta finansiella 
åtgärder och andra stödåtgärder för att se 
till att så många jordbruksföretag som 
möjligt är nettoproducenter av energi 
genom att använda energikällor såsom 
anaeroba biogasanläggningar, 
solcellssystem, flisbränsle från skogsbruk 
och andra generationens biobränslen. 
Den behöriga myndigheten ska vidare se 
till att denna energi utan åtskillnad får 
tillgång till el- och gasnäten. Konflikter 
om t.ex. användning av trä till bränsle 
eller byggnation bör minimeras och 
energi måste produceras av organiskt 
material som inte är avsett som livsmedel.

Or. en

Motivering

Lantbruksföretag är en stor potentiell källa till hållbar förnybar energi och de bör få 
myndigheternas fulla stöd.

Ändringsförslag 698
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5d. Medlemsstaterna ska se över sin policy 
avseende offentlig upphandling för att 
främja användningen av förnybar energi 
och energieffektiv teknik. Offentliga 
organ ska främja användningen av 
organiskt material som inte är avsett som 
livsmedel i sin fordonspark och vidta 



AM\730537SV.doc 127/127 PE409.384v01-00

SV

andra åtgärder som är i linje med det nya 
direktivet om främjande av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon.

Or. en

Motivering

Offentliga organ har en stor möjlighet att påverka beteenden för att minska 
koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 699
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5e. Medlemsstaterna ska vid bedömningen 
av utvecklingen av förnybar energi i 
områden som omfattas av EU:s 
miljölagstiftning och särskilt 
livsmiljödirektivet (direktiv 92/43/EEG) 
beakta den positiva påverkan som denna 
utveckling haft för produktionen av 
förnybar energi i EU och hur den bidragit 
till att nå målen i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Vid bedömningen av hur systemen för förnybar energi påverkat miljön bör det tas hänsyn till 
bekämpningen av klimatförändringar. 


	730537sv.doc

