
AM\731121SV.doc PE409.428v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2008/0016(COD)

1.7.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
700 - 876

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

Främjande av användningen av förnybar energi

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



PE409.428v01-00 2/133 AM\731121SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\731121SV.doc 3/133 PE409.428v01-00

SV

Ändringsförslag 700
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information om stödåtgärder finns 
tillgängliga för konsumenter, byggare, 
installatörer, arkitekter och leverantörer av 
kyl-, värme- och elutrustning och -system 
och fordon som kan drivas med 
biobränslen eller bränslen med hög andel 
biobränslen.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information om stödåtgärder och särskilda 
tjänster för utsatta konsumenter finns 
tillgängliga för konsumenter, byggare, 
installatörer, arkitekter, allmännyttiga 
bostadsorganisationer och leverantörer av 
kyl-, värme- och elutrustning och -system 
och fordon som kan drivas med 
biobränslen eller bränslen med hög andel 
biobränslen.

Or. en

Ändringsförslag 701
David Martin

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information om stödåtgärder finns 
tillgängliga för konsumenter, byggare, 
installatörer, arkitekter och leverantörer av 
kyl-, värme- och elutrustning och -system 
och fordon som kan drivas med 
biobränslen eller bränslen med hög andel 
biobränslen.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information om stödåtgärder finns 
tillgängliga för konsumenter, lokala och 
regionala beslutsfattare, byggare, 
installatörer, arkitekter och leverantörer av 
kyl-, värme- och elutrustning och -system 
och fordon som kan drivas med 
biobränslen eller bränslen med hög andel 
biobränslen.

Or. en

Motivering

Eftersom de lokala och regionala myndigheterna har ett planeringsansvar och äger 
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fastigheter och fordon bör de också få information om stödåtgärderna. Då kunde de även föra 
ut den här informationen till aktörer i nyckelställning på lokal och regional nivå.

Ändringsförslag 702
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information om stödåtgärder finns 
tillgängliga för konsumenter, byggare, 
installatörer, arkitekter och leverantörer av 
kyl-, värme- och elutrustning och -system 
och fordon som kan drivas med 
biobränslen eller bränslen med hög andel 
biobränslen.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
information om stödåtgärder ges 
omfattande spridning till konsumenter, 
byggare, installatörer, arkitekter och 
leverantörer av kyl-, värme- och 
elutrustning och -system och fordon som 
kan drivas med biobränslen eller bränslen 
med hög andel biobränslen.

Or. en

Motivering

Informationen om stödåtgärder bör inte bara finnas tillgänglig utan i utvecklingsföregripande 
syfte föras ut till konsumenter, byggare, installatörer, arkitekter och leverantörer av 
utrustning, för att allmänheten ska väckas till ökad medvetenhet om förnybara energikällor.

Ändringsförslag 703
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
information om nettofördelarna med, 
kostnaderna för och energieffektiviteten 
hos utrustning och system för användning 
av värme, kyla och el från förnybara 
energikällor görs tillgänglig av 
leverantören av utrustningen eller systemet 
eller av nationella behöriga myndigheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
information om nettofördelarna med, 
kostnaderna för och energieffektiviteten 
hos utrustning och system för användning 
av värme, kyla och el från förnybara 
energikällor samt hybridsystem med både 
konventionell och förnybar energi görs 
tillgänglig av leverantören av utrustningen 
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eller systemet eller av nationella behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 704
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
information om nettofördelarna med, 
kostnaderna för och energieffektiviteten 
hos utrustning och system för användning 
av värme, kyla och el från förnybara 
energikällor görs tillgänglig av 
leverantören av utrustningen eller systemet 
eller av nationella behöriga myndigheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
information om nettofördelarna med, 
kostnaderna för och energieffektiviteten 
hos utrustning och system för användning 
av värme, kyla och el från förnybara 
energikällor samt hybridsystem med både 
konventionell och förnybar energi görs 
tillgänglig av leverantören av utrustningen 
eller systemet eller av nationella behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

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

.



PE409.428v01-00 6/133 AM\731121SV.doc

SV

Ändringsförslag 705
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
information om nettofördelarna med, 
kostnaderna för och energieffektiviteten 
hos utrustning och system för användning 
av värme, kyla och el från förnybara 
energikällor görs tillgänglig av 
leverantören av utrustningen eller systemet 
eller av nationella behöriga myndigheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
information om nettofördelarna med, 
kostnaderna för och energieffektiviteten 
hos utrustning och system för användning 
av värme, kyla och el från förnybara 
energikällor görs tillgänglig av 
leverantören av utrustningen eller systemet 
och av nationella behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

För att förnybar energi snabbt ska slå igenom på marknaden är det av yttersta vikt att 
allmänheten väcks till ökad medvetenhet om förnybara energikällor.

Ändringsförslag 706
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Det är inte mödan värt att begära certifiering av dem som installerar småskalig teknik för 
förnybar energi. Det skulle skapa en orimlig administrativ börda för dem.

Ändringsförslag 707
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att 
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt system för ytnära 
jordvärme och värmepumpar anses 
uppfylla byggnormer som kräver att 
någon av dessa teknikformer används 
samt är berättigade till andra former av 
stöd endast under förutsättning att de 
installerats av certifierade installatörer. 
För detta ändamål ska medlemsstaterna 
utveckla certifieringssystem för 
installatörer av småskaliga pannor och 
ugnar som drivs med biomassa, solcells-
och solvärmesystem samt system för 
ytnära jordvärme och värmepumpar. 
Medlemsstaterna ska utveckla ett system 
för ackreditering av utbildningskurser för 
dessa installatörer. Systemen för 
certifiering och ackreditering ska baseras 
på kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier. Om det redan finns andra 
kvalitetssystem vilkas resultat kan 
jämföras med den certifiering av 
installatörer som beskrivits i denna artikel 
får medlemsstaterna under en 
övergångsperiod på upp till tre år erkänna 
dem som ett alternativ till certifieringen 
av installatörer. Bilaga IV får anpassas 
till teknikens framsteg och ändringar på 
marknaden i enlighet med det 
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föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 21.2.

Or. en

Ändringsförslag 708
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att
certifieringssystem för installatörer av 
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem, system för ytnära 
jordvärme samt värmepumpar utvecklas i 
nära samråd med berörda intressenter. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV, vilka vid behov kan anpassas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 21.2. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utvecklat i enlighet med 
dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Berörda intressenter bör få nära medverka under hela förfarandet med certifieringen, för att 
man ska kunna dra nytta av deras tekniska sakkunskap. Dessutom föreslås det att bilaga IV 
ska spjälkas upp i två delar (certifiering i bilaga IVa och ackreditering i bilaga IVb), av 
omsorg om ökad tydlighet.
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Ändringsförslag 709
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av 
småskaliga pannor och ugnar som eldas
med biomassa eller blandningar av 
biovätskor, solcells- och solvärmesystem 
samt värmepumpar. Systemen ska baseras 
på kriterierna i bilaga IV och måste hålla 
en likvärdig standard som installatörerna 
av system och teknik för värme och 
kylning med konventionell energi i våra 
dagar ska uppvisa. Medlemsstaterna bör 
arbeta för en samgång mellan nationella 
och regionala myndigheters system för 
utbildning och certifiering inom området 
värme, både med konventionell och med 
förnybar energi, liksom också mellan den 
sakkunskap som finns på olika håll inom 
detta utbildningsområde och mellan 
nuvarande erkända organ för sådan 
utbildning. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Blandningar av biovätskor är ett effektivt sätt, både ur ekonomins och ur miljöns synvinkel, 
att införa förnybar energi som bränsle för värmesystem. System för uppvärmning och kylning 
med förnybar energi måste installeras av fackmän som är lika yrkesskickliga som de som 
installerar system som drivs med konventionell energi. De nya utbildningssystemen i bilaga 
IV bör baseras på de nyttiga erfarenheter som gjorts i medlemsstaterna med väletablerade 
system för utbildning av installatörer som arbetar med konventionell energi.
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Ändringsförslag 710
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att det finns
certifieringssystem eller likvärdiga 
kvalifikationssystem för installatörer av 
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier, utan 
att detta påverkar direktiv 2005/36/EG.

Or. de

Motivering

Somliga medlemsstater har utbildningssystem som ger goda resultat och till stora delar ligger 
över standarden i Europa. I regel krävs en utbildning på mellan 3 och 3,5 år och för att bli 
mästare måste man studera sammanlagt 5–6 år. De kunskaper och färdigheter som krävs 
finns redan med i tillräcklig grad bland kraven inom flera olika yrkesinriktade utbildningar.

Ändringsförslag 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utveckla
certifieringssystem för installatörer av 
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 

3. Medlemsstaterna ska se till att det finns
certifieringssystem eller likvärdiga 
kvalifikationssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
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utfärdat i enlighet med dessa kriterier. utfärdat i enlighet med dessa kriterier, utan 
att detta påverkar direktiv 2005/36/EG.

Or. de

Motivering

Somliga medlemsstater har utbildningssystem som ger goda resultat och i regel kräver en 
treårig utbildning, medan man i Tyskland för att bli mästare måste studera sammanlagt 5–6 
år. De kunskaper och färdigheter som krävs finns redan med i tillräcklig grad bland kraven
inom flera olika yrkesinriktade utbildningar.

Ändringsförslag 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att det finns
certifieringssystem eller likvärdiga 
kvalifikationssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier, utan 
att detta påverkar direktiv 2005/36/EG.

Or. de

Motivering

Somliga medlemsstater har utbildningssystem som ger goda resultat och till stora delar ligger 
över standarden i Europa. I regel krävs en utbildning på mellan 3 och 3,5 år och för att bli 
mästare måste man studera sammanlagt 5–6 år. De kunskaper och färdigheter som krävs 
finns redan med i tillräcklig grad bland kraven inom flera olika yrkesinriktade utbildningar. 
Någon ytterligare certifiering behövs inte.

Direktiv 2005/36/EG innehåller omfattande och slutgiltiga bestämmelser för erkännandet av 
yrkeskvalifikationer.
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Ändringsförslag 713
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att det finns
certifieringssystem eller likvärdiga 
kvalifikationssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier, utan 
att detta påverkar direktiv 2005/36/EG.

Or. de

Motivering

Somliga medlemsstater har utbildningssystem som ger goda resultat och till stora delar ligger 
över standarden i Europa. I regel krävs en utbildning på mellan 3 och 3,5 år och för att bli 
mästare måste man studera sammanlagt 5–6 år. De kunskaper och färdigheter som krävs 
finns redan med i tillräcklig grad bland kraven inom flera olika yrkesinriktade utbildningar.

Ändringsförslag 714
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utveckla
certifieringssystem för installatörer av 
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 

3. Medlemsstaterna ska underlätta 
utvecklingen av certifieringssystem eller 
likvärdiga system för kvalificering för 
installatörer av småskaliga pannor och 
ugnar som drivs med biomassa, solcells-
och solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
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certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

Or. cs

Motivering

Somliga medlemsstater har redan olika system för certifiering eller utbildning av installatörer 
av värmepannor och annan utrustning. Det här behöver inte centraliseras, eftersom 
behörigheten erkänns från en medlemsstat till en annan. Medlemsstaterna bör inte, vid sitt 
arbete med att nå de huvudsakliga målen, bromsas upp av andra betungande skyldigheter 
utan bör i stället ha stor handlingsfrihet i fråga om hur målet ska nås. 

Ändringsförslag 715
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar, 
liksom också för installatörer av 
horisontella eller vertikala solfångare 
(alltså borr- och byggföretag). Systemen 
ska baseras på kriterierna i bilaga IV. 
Medlemsstaterna ska erkänna certifieringar 
som andra medlemsstater utfärdat i 
enlighet med dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Värmekällan är en viktig del av ett värmepumpsystem. Här spelar kvaliteten på planering och 
installation en nyckelroll med tanke på den totala effektiviteten. Eftersom det krävs särskilda 
fackkunskaper för att installera värmefångare och detta arbete brukar göras av 
specialutbildad personal – borrföretagens personal i fråga om vertikala fångare och 
byggföretagens i fråga om horisontella – bör man ta med dessa fackmän också.
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Ändringsförslag 716
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar, 
liksom också för installatörer av 
horisontella eller vertikala solfångare 
(alltså borr- och byggföretag). Systemen 
ska baseras på kriterierna i bilaga IV. 
Medlemsstaterna ska erkänna certifieringar 
som andra medlemsstater utfärdat i 
enlighet med dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Värmekällan är en viktig del av ett värmepumpsystem. Här spelar kvaliteten på planering och 
installation en nyckelroll med tanke på den totala effektiviteten. Eftersom det krävs särskilda 
fackkunskaper för att installera värmefångare och detta arbete brukar göras av 
specialutbildad personal – borrföretagens personal i fråga om vertikala fångare och 
byggföretagens i fråga om horisontella – bör man ta med dessa fackmän också.

Ändringsförslag 717
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 

3. Medlemsstaterna ska, senast den 31 
december 2014 och efter samråd med 
berörda intressenter, utveckla 
certifieringssystem för installatörer av 
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
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certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Berörda intressenter bör få nära medverka under hela förfarandet med att utveckla system för 
ackreditering och certifiering, för att man ska kunna dra nytta av deras tekniska sakkunskap. 
Det bör ges tillräckligt med tid för utvecklingen av certifieringssystemen, eftersom dessa 
system fortfarande befinner sig på ett mycket tidigt stadium i ett antal medlemsstater.

Ändringsförslag 718
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar och 
system för jordvärme. Systemen ska 
baseras på kriterierna i bilaga IV. 
Medlemsstaterna ska erkänna certifieringar 
som andra medlemsstater utfärdat i 
enlighet med dessa kriterier.

Or. fr

Motivering

Värmepumparna får inte glömmas bort i de villkor som ställs upp av kommissionen.
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Ändringsförslag 719
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av
småskaliga pannor och ugnar som drivs 
med biomassa, husinstallationer för 
fjärrvärme, solcells- och solvärmesystem 
samt värmepumpar. Systemen ska baseras 
på kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier.

Or. de

Motivering

Det bör ses till att de som installerar fjärrvärme i husen är kompetenta för sina uppgifter, 
framför allt i sådana medlemsstater där det är ganska nytt med fjärrvärme. Därför bör också 
sådana installationer finnas med på förteckningen.

Ändringsförslag 720
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast (1 år efter direktivets 
ikraftträdande) ska, utgående från den 
information som mottagits från 
medlemsstaterna och i samråd med de 
berörda sektorerna, minimikraven och 
villkoren för ömsesidigt erkännande 
fastställas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 21.3, med hänsyn till 
utbildningsprogram och certifiering för 
både företag och personal som arbetar
med installation, underhåll eller service 
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av småskaliga pannor och ugnar som 
drivs med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem, värmepumpar och 
horisontella och vertikala värmefångare, 
varvid vederbörlig hänsyn ska tas till vilka 
certifieringssystem som redan nu gäller 
för dessa produkter och denna utrustning.

Or. en

Motivering

Värmekällan är en viktig del av ett värmepumpsystem. Här spelar kvaliteten på planering och 
installation en nyckelroll med tanke på den totala effektiviteten. Eftersom det krävs särskilda 
fackkunskaper för att installera värmefångare och detta arbete brukar göras av 
specialutbildad personal – borrföretagens personal i fråga om vertikala fångare och 
byggföretagens i fråga om horisontella – bör man ta med dessa fackmän också.

Ändringsförslag 721
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast (1 år efter direktivets 
ikraftträdande) ska, utgående från den 
information som mottagits från 
medlemsstaterna och i samråd med de 
berörda sektorerna, minimikraven och 
villkoren för ömsesidigt erkännande 
fastställas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 21.3, med hänsyn till 
utbildningsprogram och certifiering för 
både företag och personal som arbetar
med installation, underhåll eller service 
av småskaliga pannor och ugnar som 
drivs med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem, värmepumpar och 
horisontella och vertikala värmefångare, 
varvid vederbörlig hänsyn ska tas till vilka 
certifieringssystem som redan nu gäller 
för dessa produkter och denna utrustning.
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Or. en

Motivering

Tillvägagångssättet följer förordning (EG) nr 303/2008. För att garantera ömsesidigt 
erkännande är det på sin plats att man går till väga på samma sätt med andra typer av 
utrustning och system. För att programmen garanterat ska bli kostnadseffektiva måste det i 
sådana certifieringssystem för utrustning eller system som omfattas av detta direktiv tas 
hänsyn till vilka certifieringssystem som redan finns och omfattas av annan 
gemenskapslagstiftning och gäller för samma typ av utrustning eller system. Med hjälp av det 
förfarande som föreslagits får vi tillräckligt med tid att införa ett certifieringssystem med 
samma krav som förtecknats i bilaga IV.

Ändringsförslag 722
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast (2 år efter direktivets 
ikraftträdande) ska medlemsstaterna 
fastställa eller anpassa sina egna krav i 
fråga om utbildning och certifiering, 
utgående från de minimikrav som avses i 
punkt 3.1. Medlemsstaterna ska anmäla 
sina certifieringsprogram till
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
erkänna certifikat som utfärdats i en 
annan medlemsstat och får inte begränsa 
friheten att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsfriheten, med hänvisning till 
att ett certifikat utfärdats i någon annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Värmekällan är en viktig del av ett värmepumpsystem. Här spelar kvaliteten på planering och 
installation en nyckelroll med tanke på den totala effektiviteten. Eftersom det krävs särskilda 
fackkunskaper för att installera värmefångare och detta arbete brukar göras av 
specialutbildad personal – borrföretagens personal i fråga om vertikala fångare och 
byggföretagens i fråga om horisontella – bör man ta med dessa fackmän också.
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Ändringsförslag 723
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast (2 år efter direktivets 
ikraftträdande) ska medlemsstaterna 
fastställa eller anpassa sina egna krav i 
fråga om utbildning och certifiering, 
utgående från de minimikrav som avses i 
punkt 3.1. Medlemsstaterna ska anmäla 
sina certifieringsprogram till 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
erkänna certifikat som utfärdats i en 
annan medlemsstat och får inte begränsa 
friheten att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsfriheten, med hänvisning till 
att ett certifikat utfärdats i någon annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Tillvägagångssättet följer förordning (EG) nr 303/2008. För att garantera ömsesidigt 
erkännande är det på sin plats att man går till väga på samma sätt med andra typer av 
utrustning och system. För att programmen garanterat ska bli kostnadseffektiva måste det i 
sådana certifieringssystem för utrustning eller system som omfattas av detta direktiv tas 
hänsyn till vilka certifieringssystem som redan finns och omfattas av annan 
gemenskapslagstiftning och gäller för samma typ av utrustning eller system. Med hjälp av det 
förfarande som föreslagits får vi tillräckligt med tid att införa ett certifieringssystem med 
samma krav som förtecknats i bilaga IV.
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Ändringsförslag 724
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska utveckla ett 
ackrediteringssystem för 
utbildningsprogram eller tillhandahållare 
av utbildning för installatörer av 
biomassa, system för ytnära jordvärme, 
värmepumpar, solcells- och 
solvärmesystem. Dessa system ska bygga 
på de kriterier som fastställts i bilaga IVa, 
vilka vid behov kan anpassas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 21.2. 

Or. en

Motivering

Tekniken för förnybar energi utvecklas snabbt, framför allt solcellstekniken, med sina stora 
investeringar i forskning och utveckling och ny tillverkningskapacitet. Därför måste vi se till 
att bilaga IVb utan svårighet kan ändras för att kriterierna ska kunna ändras vid behov, till 
exempel som ett led i anpassningen till den tekniska utvecklingen i framtiden.

Ändringsförslag 725
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska från och med 
2015 och framåt se till att endast sådana 
installationer som gjorts av certifierade 
installatörer bedöms uppfylla de krav som 
fastställts i enlighet med artikel 12.4 i 
detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Kvaliteten på installationerna måste absolut garanteras. Det bör dock medges en tillräckligt 
lång period för att man ska hinna anpassa sig till kraven genom att utveckla 
certifieringssystem.

Ändringsförslag 726
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utveckla riktlinjer 
för planerare och arkitekter så att de kan 
överväga användningen av förnybar 
energi och fjärrvärme och -kyla när de 
planerar, utformar, bygger och renoverar 
industri- eller bostadsområden.

4. Medlemsstaterna ska utveckla riktlinjer 
för planerare och arkitekter så att de kan 
överväga vad som utgör den optimala 
sammansättningen av förnybar energi och 
högeffektiv teknik när de planerar,
utformar, bygger och renoverar industri-
eller bostadsområden.

Or. en

Motivering

Politiken bör slås fast i form av resultatansvar, snarare än i form av vilka medel som ska 
användas. Därför behövs det en optimal sammansättning av både förnybar energi och av 
högeffektiv teknik, i stället för bara endera av de här. Dessutom kan det tänkas att det inte 
finns någon lokal förnybar energi att tillgå för någon bestämd fastighet. Det är ytterst viktigt 
med energieffektivitet för att vi ska kunna nå målen för 2020. Särskilt gäller detta för 
fastigheter, eftersom de erbjuder avsevärda möjligheter till energieffektivitet.

Ändringsförslag 727
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utveckla riktlinjer 
för planerare och arkitekter så att de kan 
överväga användningen av förnybar 

4. Medlemsstaterna ska utveckla riktlinjer 
för planerare och arkitekter så att de kan 
överväga vad som utgör den optimala 
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energi och fjärrvärme och -kyla när de 
planerar, utformar, bygger och renoverar 
industri- eller bostadsområden.

sammansättningen av källor till förnybar 
energi och högeffektiv teknik när de 
planerar, utformar, bygger och renoverar 
industri- eller bostadsområden.

Or. en

Motivering

Politiken bör slås fast i form av resultatansvar, snarare än i form av vilka medel som ska 
användas. Därför behövs det en optimal sammansättning av både källor till förnybar energi 
och av högeffektiv teknik, i stället för bara endera av de här. Dessutom kan det tänkas att det 
inte finns några lokala källor till förnybar energi att tillgå för någon bestämd fastighet. Det 
är ytterst viktigt med energieffektivitet för att vi ska kunna nå målen för 2020. Särskilt gäller 
detta för fastigheter, eftersom de erbjuder avsevärda möjligheter till energieffektivitet.

Ändringsförslag 728
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utveckla riktlinjer 
för planerare och arkitekter så att de kan 
överväga användningen av förnybar energi 
och fjärrvärme och -kyla när de planerar, 
utformar, bygger och renoverar industri-
eller bostadsområden.

4. Medlemsstaterna ska utveckla riktlinjer 
för planerare, arkitekter och allmännyttiga 
bostadsorganisationer så att de kan 
överväga användningen av förnybar energi 
och fjärrvärme och -kyla när de planerar, 
utformar, bygger och renoverar industri-
eller bostadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 729
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utveckla riktlinjer 
för planerare och arkitekter så att de kan 

4. Medlemsstaterna får utveckla riktlinjer 
för planerare och arkitekter så att de kan 
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överväga användningen av förnybar energi 
och fjärrvärme och -kyla när de planerar, 
utformar, bygger och renoverar industri-
eller bostadsområden.

överväga användningen av förnybar energi 
och fjärrvärme och -kyla när de planerar, 
utformar, bygger och renoverar industri-
eller bostadsområden.

Or. cs

Motivering

Medlemsstaterna bör inte, vid sitt arbete med att nå de huvudsakliga målen, bromsas upp av 
andra betungande skyldigheter utan bör i stället ha stor handlingsfrihet i fråga om hur målet 
ska nås. .

Ändringsförslag 730
David Martin

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska, tillsammans 
med de lokala och regionala 
myndigheterna, se till att medborgarna är 
tillräckligt upplysta om vad det är för 
nytta med att utveckla och använda 
förnybar energi samt om hur det ska gå 
till.

Or. en

Motivering

Om medborgarna får bra upplysning bidrar detta i avgörande grad till att de ska förstå vad 
förnybar energi är och aktivt stödja den. Offentliga myndigheter på alla nivåer bör 
uppmuntras att delta i upplysningsarbetet.
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Ändringsförslag 731
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtkomst till elnätet Åtkomst till och drift av elnätet, 
gasledningarna och näten för fjärrvärme 

och fjärrkyla

Or. en

Motivering

Åtkomsten till infrastrukturen är viktig för alla former av förnybar energi, inte bara för elen.

Ändringsförslag 732
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtkomst till elnätet Åtkomst till elnätet och utbyggnad av 
systemet

Or. de

Motivering

Vi måste ta ett helhetsbetonat grepp på problematiken, eftersom det inte räcker med att bara 
bygga ut nätet för att vi med rimliga insatser ska kunna mata in el till exempel från vindkraft, 
där ju produktionen är utsatt för växlingar. Det behövs också en styrning av hela nätet.
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Ändringsförslag 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtkomst till elnätet Åtkomst till elnätet och utveckling av 
systemet

Or. en

Motivering

Den utmaning som den förnybara energin är ställd inför handlar inte bara om åtkomst till 
elnätet utan också om utveckling av elnätet och, överlag, om utveckling av hela systemet.

Ändringsförslag 734
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna och de behöriga 
myndigheterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen
för överföring och distribution, 
lagringsanläggningar och lämpliga 
styrmedel för nätförvaltning för att i god 
tid och i överensstämmelse med de mål 
som fastställts i bilagorna Ia och Ib kunna 
hantera utvecklingen av elproduktion från 
förnybara källor, inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna samt med tredjeländer. 
Medlemsstaterna ska i sina nationella 
handlingsplaner pröva om nuvarande 
infrastruktur behöver byggas ut och/eller 
förstärkas för att underlätta integrationen
av de mängder förnybar energi som 
behövs för att det nationella målet för 
2020 ska kunna nås. De ska också vidta 
de åtgärder som behövs för att de som 



PE409.428v01-00 26/133 AM\731121SV.doc

SV

producerar förnybar energi ska kunna 
kopplas in på distributionsnätet, när 
rimlig begäran om detta framställts.

Or. en

Motivering

Med hjälp av ökad lagringskapacitet och informationstekniska hjälpmedel för att förbättra 
systemen för nätförvaltning går det lättare att ta emot el från förnybar energi.

Ändringsförslag 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen
och elnätet, för att elnätet under 
betryggande former ska kunna hantera 
utvecklingen av elproduktion från 
förnybara källor, inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna. I samband med denna 
utveckling bör tillståndsförfarandena för 
nätanläggningar påskyndas.

Or. en

Motivering

Integrationen av el från förnybara källor ställer krav på utveckling, inte bara av elnätet utan 
av hela systemet, eftersom denna integration kommer att leda till att driften blir mer 
komplicerad och avancerad. Den snabba utvecklingen av sådan elproduktion ställer krav på 
snabb utveckling av nätet och följaktligen på bättre tillståndsförfaranden.
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Ändringsförslag 736
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna samt utbyggnad av 
systemet. Medlemsstaterna ska för detta 
ändamål vidta nödvändiga åtgärder för att 
påskynda tillståndsförfarandena och 
samordna utbyggnaden av nätet med 
tillståndsförfarandena för anläggningar 
för elproduktion från förnybara källor.

Or. de

Motivering

Vi måste ta ett helhetsbetonat grepp på problematiken, eftersom det inte räcker med att bara 
bygga ut nätet för att vi med rimliga insatser ska kunna mata in el till exempel från vindkraft, 
där ju produktionen är utsatt för växlingar. Styrningen av hela nätet måste också byggas ut.

Ändringsförslag 737
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta alla
nödvändiga åtgärder för att utveckla 
nätinfrastrukturen för att kunna hantera 
utvecklingen av elproduktion från 
förnybara källor i minst den omfattning 
som behövs för att de mål som fastställts i 
handlingsplanen för förnybar energi ska 
kunna nås, inklusive sammankopplingar 
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mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 738
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive ”intelligenta” distributionsnät 
och sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Problemet med hur el från förnybara källor ska få åtkomst till nätet är gemensamt för alla 
decentraliserade kraftverk. I dessa kraftverk produceras el för egen förbrukning vid 
industrianläggningar eller för att förbrukas i offentliga byggnader (sjukhus etc.), 
affärslokaler eller bostäder. Liksom kraftvärmeverken bör också decentraliserade kraftverk få 
dra nytta av lagstiftningens senaste framsteg i fråga om anslutning till nätet och då 
förfaranden och kostnader fastställs för dessa anläggningar bör det också tas hänsyn till 
vilket bidrag till nätet de ger.

Ändringsförslag 739
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion och produktion av biometan
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inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

från förnybara källor, inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

En tryggad åtkomst till nätet är av avgörande betydelse för dem som producerar biometan.

Ändringsförslag 740
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla nätinfrastrukturen 
för att kunna hantera utvecklingen av 
elproduktion från förnybara källor, 
inklusive sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

1. Medlemsstaterna ska vidta alla
nödvändiga åtgärder för att utveckla 
nätinfrastrukturen för att kunna hantera 
utvecklingen av elproduktion från 
förnybara källor, inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 741
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Då frågan om kapacitetsstorleken och 
anpassningar av den behandlas bör man 
överväga att utveckla och ta i bruk teknik 
för tillfällig lagring, för att kapa 
belastningstoppar. Utvecklingen av sådan 
teknik bör få stöd genom en avancerad 
europeisk plan för energilagringsteknik, 
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som enkom tagits fram för ändamålet. 

Or. en

Motivering

Eftersom det inte råder balans mellan produktionen av förnybar energi och efterfrågan på 
energi måste det utvecklas en effektiv kapacitet för tillfällig lagring av energi. Ett sätt kan 
vara att använda storskaliga system för produktion av energi i förening med lagring av den, 
exempelvis med hjälp av elektrokemiska lagringsenheter för energi, såsom batterier.

Ändringsförslag 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet och i den 
mån säkerheten för det nationella elnätet 
tillåter det, ska medlemsstaterna

(a) se till att de överförings- och 
distributionsansvariga på sina territorier 
garanterar att förnybar el i prioriterad 
ordning ansluts, överförs och distribueras 
samt att de överförings- och 
distributionsansvariga optimerar, 
förstärker och bygger ut nätet efter det att 
en rimlig begäran framställts från en 
producent av förnybar el, för att 
garantera att förnybar el i prioriterad 
ordning ansluts, ges åtkomst, överförs, 
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distribueras och matas in, 
(b) sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet,
(c) då de som ansvarar för överföringsnätet 
avgör inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor,

(d) se till att de överförings- och 
distributionsansvariga vidtar alla 
infrastruktur- och marknadsrelaterade 
driftsåtgärder för att minimera 
förlusterna av el från förnybara källor.
Medlemsstaterna ska se till att de 
överförings- och distributionsansvariga
offentligt och utan oskäligt dröjsmål 
rapporterar om aktuella frågor och om 
åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 743
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
överförings- och distributionsansvariga på 
sina territorier garanterar att förnybar el i 
prioriterad ordning överförs och 
distribueras. Medlemsstaterna och de 
behöriga tillsynsmyndigheterna ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till överförings- och 
distributionsnäten. Då de som ansvarar för 
överförings- och distributionsnäten samt 
elbörserna avgör inmatningsordningen 
mellan produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån
pålitligheten och säkerheten för det 
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nationella elsystemet tillåter det och då 
följa driftsbestämmelser som ska 
godkännas av den behöriga myndigheten. 
Avsteg från denna princip ska vara 
tillåtna endast om säkerheten för det 
nationella elsystemet är hotad. 
Bevisbördan i frågor om att 
prioritetsprincipen inte följts ska åvila den 
berörde överförings- eller 
distributionsansvarige eller elbörsen och 
ska åtföljas av ett system för 
kompensation till skadelidande 
producenter av förnybar energi, i enlighet 
med de planer för utveckling av förnybar 
energi som fastställts av varje 
medlemsstat. Den överförings- eller 
distributionsansvarige och/eller den 
ansvariga för elbörsen ska rapportera på 
Internet om aktuella frågor och om 
åtgärder som vidtagits.  

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas roll vid fastställandet av föreskrifter för elnäten måste 
framhävas. Om det hävdas att prioriterad åtkomst inte getts ska bevisbördan åvila den 
systemansvarige för överföringsnätet eller elbörsen och den måste föras klart ut till 
kännedom.

Ändringsförslag 744
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el och 
kraftvärme överförs och distribueras. För 
detta ändamål ska de överförings- och 
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prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

distributionsansvariga skapa en 
inmatningsordning som garanterar 
prioriterad inmatning, i den mån
säkerheten för de regionala, nationella 
eller överregionala elsystemen inte hotas 
av detta.

Or. de

Motivering

Försörjningstryggheten måste garanteras. Till det kommer att EU också stöder kraftvärme. 
Om inte också kraftvärme ges prioriterad åtkomst till nätet kunde detta leda till att man blev 
tvungen att minska produktionen i kraftvärmeverken, vilket också skulle leda till minskad 
produktion av värme.

Ändringsförslag 745
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet och 
försörjningstryggheten, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor och 
kraftvärme får prioriterad åtkomst till 
elnätet. Åtkomsten för el från förnybara 
källor ska inte prioriteras på bekostnad av 
åtkomsten för el från kraftvärme. Om det 
ser ut som om behovet av värme inte kan 
tillgodoses ska medlemsstaterna se till att 
det i motsvarande grad tas ut mindre el 
vid kraftvärmeproduktionen. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
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prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor och/eller 
kraftvärme, i den mån säkerheten för det 
nationella elsystemet tillåter det.

Or. de

Motivering

I områden med gott om vind har det gång på gång inträffat att man blivit tvungen att "köra 
ner" kraftvärmeverken i situationer där stora mängder el från vindkraft matats in, eftersom 
det råder krav på att el från vindkraft ska tas emot i första hand. Följden har då blivit att 
kraftvärmeverken inte kunnat leverera någon värme. För att sådant inte ska ske måste det 
finnas garantier för att kravet på prioriterad åtkomst till elnätet för el från förnybara källor 
inte ska gälla i relation till el som producerats med hjälp av kraftvärme.

Ändringsförslag 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De får även sörja 
för att el från förnybara källor får 
prioriterad anslutning till elnätet. 
Medlemsstaterna får besluta att de som 
ansvarar för överföringsnätet vid 
inmatningen ska prioritera el från
anläggningar som använder förnybara 
energikällor, med marknadsbaserat 
balansansvar och i den mån säkerheten för 
det nationella elsystemet tillåter det.

Or. en

Motivering

Obegränsad prioritet för el från förnybara källor strider mot direktivet om en integrerad 
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elmarknad, med dess krav på förfaranden som inte medför någon diskriminering mellan 
marknadsaktörerna. Anläggningar för el från förnybara källor måste ha ett fullständigt 
balansansvar, eftersom detta följer kraven på den öppna marknaden för el. 

Ändringsförslag 747
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De får även sörja 
för att el antingen från förnybara källor
eller andra koldioxidneutrala källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, får de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en

Motivering

Visserligen måste det ses till att förnybar energi får åtkomst till nätet på lika villkor, men 
obligatoriska krav på prioriterad åtkomst för eller inmatning av sådan energi är inte förenligt 
med en välfungerande elmarknad. Därför är det viktigt att det inte obligatoriskt föreskrivs 
prioriterad åtkomst eller prioriterad inmatning. 
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Ändringsförslag 748
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor eller 
från kraftvärme får prioriterad åtkomst till 
elnätet. Då de som ansvarar för 
överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. fr

Motivering

Problemet med hur el från förnybara källor ska få åtkomst till nätet är gemensamt för alla 
decentraliserade kraftverk. I dessa kraftverk produceras el för egen förbrukning vid 
industrianläggningar eller för att förbrukas i offentliga byggnader (sjukhus etc.), 
affärslokaler eller bostäder. Liksom kraftvärmeverken bör också decentraliserade kraftverk få 
dra nytta av lagstiftningens senaste framsteg i fråga om anslutning till nätet och då 
förfaranden och kostnader fastställs för dessa anläggningar bör det också tas hänsyn till 
vilket bidrag till nätet de ger.

Ändringsförslag 749
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 2. Utan att det påverkar underhållet av 
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nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De får även sörja 
för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, får de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla former av el, oavsett hur de producerats, garanteras åtkomst till nätet 
och likabehandling. Men obligatorisk prioriterad åtkomst strider mot principerna i direktivet 
om elmarknaden och skulle bli till skada för elmarknadens funktion. De överförings- och 
distributionsansvariga måste behandla alla producenter lika.

Ändringsförslag 750
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el i 
prioriterad ordning ansluts, ges åtkomst,
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
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säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en

Motivering

För närvarande diskrimineras förnybar energi. De dröjsmål som producenterna av förnybar 
energi drabbas av är inte acceptabla. Enbart i Skottland söker projekt som i huvudsak 
producerar förnybar energi och har en sammanlagd kapacitet på omkring 11 000 MW 
anslutning till överföringsnätet just nu. Om inte förnybar energi prioriteras i fråga om fysisk 
anslutning kommer inte målet om 20 % att kunna nås. 

Ändringsförslag 751
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, 
försörjningstryggheten och den lojala 
konkurrensen, ska medlemsstaterna se till 
att de överförings- och 
distributionsansvariga på sina territorier 
garanterar att förnybar el överförs och 
distribueras och sörja för att el från 
förnybara källor får prioriterad åtkomst till 
elnätet. Då de som ansvarar för 
överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en

Motivering

Prioriteringen bör också bero av pålitligheten och säkerheten för nätet. Vid tillämpningen av 
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föreskrifterna om prioriterad åtkomst och inmatning måste det ofrånkomligen tas hänsyn till 
nätets pålitlighet och säkerhet, eftersom utbytet vid produktion från förnybara källor ju växlar 
och detta får konsekvenser för balansen i nätet. Vid beslutsfattandet om prioriterad åtkomst 
till nätet för el från förnybara källor bör det också tas hänsyn till att investeringarna ska bli 
kostnadseffektiva och konkurrensen lojal. 

Ändringsförslag 752
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar fysisk anslutning 
inom två år efter ansökan, samt att 
förnybar el ges åtkomst, överförs och 
distribueras. Medlemsstaterna ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en

Motivering

Bättre fysisk anslutning tillsammans med garantier för när sådan anslutning senast ska ha 
gjorts är en nyckelfaktor för att el från förnybara källor ska få bättre genomslagskraft på 
marknaden.
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Ändringsförslag 753
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet, under 
förutsättning att frågan om 
försörjningstrygghet eller andra 
driftsrelaterade frågor lösts. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en

Ändringsförslag 754
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras inom en rimlig 
tid efter det att sådan kapacitet 
efterfrågats. De ska även sörja för att el 
från förnybara källor får prioriterad 
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inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

åtkomst till elnätet. Då de som ansvarar för 
överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en

Motivering

Förslaget om att de överförings- och distributionsansvariga skulle få mata in eller prioritera 
el från vissa anläggningar framstår som förnuftigt endast om det finns ett stödsystem, 
utgående från inmatningstariffer. Så länge det inte är obligatoriskt för medlemsstaterna att 
ha sådana system skulle bestämmelser av det här slaget klart störa marknadens funktion och 
därför bör de tas bort.

Ändringsförslag 755
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De får även sörja 
för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

Or. en



PE409.428v01-00 42/133 AM\731121SV.doc

SV

Motivering

På den nordiska elmarknaden baseras all åtkomst till elnätet på kommersiella avtal. Om en 
aktör har sålt sin el på elmarknaden är denne garanterad åtkomst till elnätet. Därför ska det 
inte behöva ges prioriterat tillträde till nätet i de fall marknaden är uppbyggd på det sätt som
den är i Norden.

Ändringsförslag 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och -förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och -förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.
Medlemsstaterna ska se till att det tas 
hänsyn till vilka kostnadsförändringar 
direktivet föranleder samt till att de 
överförings- och distributionsansvariga 
får ersättning i tariffstrukturerna.  

Or. en

Ändringsförslag 757
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 

3. Medlemsstaterna eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
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nätanslutningar och -förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.

ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och -förstärkningar, samt 
om förbättrad drift av nätet och om 
föreskrifter för hur anslutningsreglerna 
ska tillämpas utan diskriminering, något
som är nödvändigt för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.
Dessa föreskrifter ska offentliggöras 
senast den 30 juni 2010.

Or. en

Motivering

Den dagliga driften av nätet är annorlunda än nätförstärkningarna.

Ändringsförslag 758
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och -förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och -förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor eller från kraftvärme till det 
sammankopplade nätet.

Or. fr

Motivering

Problemet med hur el från förnybara källor ska få åtkomst till nätet är gemensamt för alla 
decentraliserade kraftverk. I dessa kraftverk produceras el för egen förbrukning vid 
industrianläggningar eller för att förbrukas i offentliga byggnader (sjukhus etc.), 
affärslokaler eller bostäder. Liksom kraftvärmeverken bör också decentraliserade kraftverk få 
dra nytta av lagstiftningens senaste framsteg i fråga om anslutning till nätet och då 
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förfaranden och kostnader fastställs för dessa anläggningar bör det också tas hänsyn till 
vilket bidrag till nätet de ger.

Ändringsförslag 759
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska kräva att de 
överförings- och distributionsansvariga 
tillhandahåller omfattande och detaljerad
information om överföringssystemen till 
alla nya producenter som vill få 
anslutning till överförings- och 
distributionsnätet. Här ska också ingå 
uppgifter om vilken överföringskapacitet 
som redan fördelats och vilken som 
fortfarande finns tillgänglig.

Or. en

Motivering

För att garantera ökad rättssäkerhet och ökat förtroende på investerarhåll måste nya 
producenter få den information de behöver om överföringssystemen. Bristen på sådan 
information är ett svårt hinder för utvecklingen av nya anläggningar där förnybar energi 
används.

Ändringsförslag 760
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska kräva att de 
överförings- och distributionsansvariga
för näten med högspänning eller 
medelhög spänning tillhandahåller 
omfattande och detaljerad information 
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om överföringssystemen till alla nya 
producenter som vill få anslutning till 
överförings- och distributionsnätet, vilken 
ska innefatta, men inte begränsas till, 
uppgifter om vilken överföringskapacitet 
som redan fördelats och vilken som 
fortfarande finns tillgänglig.

Or. it

Motivering

Producenterna av förnybar energi lider av allehanda osäkerhet, vartill också kommer bristen 
på information om överföringssystemen, något som absolut behövs för utvecklingen av 
anläggningar för produktion av ren energi.

För att garantera ökad rättssäkerhet och ökat förtroende på investerarhåll måste alla nya 
producenter som vill få anslutning till nätet få ingående information om överföringssystemen.

Ändringsförslag 761
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När så är lämpligt får medlemsstaterna 
kräva att överförings- och 
distributionsansvariga helt eller delvis 
övertar de kostnader som avses i punkt 3. 
Medlemsstaterna ska gå igenom (och vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbättra) 
ramarna och reglerna för att bära och 
fördela de kostnader som avses i punkt 3. 
Detta ska ske senast den 30 juni 2011 och 
därefter vart annat år för att integrationen 
av nya producenter ska ske enligt den 
punkten.

4. När så är lämpligt får medlemsstaterna 
kräva att överförings- och 
distributionsansvariga helt eller delvis 
övertar de kostnader som avses i punkt 3. 
Medlemsstaterna får också ålägga de 
överförings- och distributionsansvariga 
att helt eller delvis bära kostnaderna för 
leverans av energi till fysiska personer 
med inkomster som understiger den 
nationella fattigdomsgränsen. 
Medlemsstaterna ska gå igenom (och vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbättra) 
ramarna och reglerna för att bära och 
fördela de kostnader som avses i punkt 3. 
Detta ska ske senast den 30 juni 2011 och 
därefter vart annat år för att integrationen 
av nya producenter ska ske enligt den 
punkten.
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Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste få ålägga alla energiproducenter att bidra till en selektiv politik som 
gör det möjligt att till rimlig kostnad försörja socialt missgynnade personer med energi.

Ändringsförslag 762
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet

(a) omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna,
(b) en rimlig och exakt tidsplan för 
mottagande och handläggning av 
ansökan om anslutning,
(c) en rimlig och exakt tidsplan för när 
anslutningen till nätet ska förverkligas.

Medlemsstaterna eller den behöriga 
myndigheten ska fastställa föreskrifter om 
påföljder i händelse av att föreskrifterna i 
led a, b och c i denna artikel inte följs.
Medlemsstaterna eller den behöriga 
myndigheten kan tillåta att de producenter 
av el producerad från förnybara 
energikällor som vill ansluta sig till nätet 
ska kunna själva tillgodose sina behov i 
fråga om anslutning.
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Or. it

Motivering

En av huvudsvårigheterna för verksamhetsutövare som vill bygga anläggningar för förnybar 
energi är osäkerheten om hur man ska bära sig åt för att få åtkomst till elnätet. 
Utdragna förfaranden för anslutning är ett hinder för decentraliserad produktion av förnybar 
el. Förfarandena för åtkomst till elnätet måste därför förstärkas och det måste se till att alla 
medlemsstater tillämpar gällande lagstiftning i sådana frågor. 

Ändringsförslag 763
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta 
sig till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet

a) omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna,

b) en rimlig och exakt tidsplan för 
mottagande och handläggning av 
ansökan om anslutning,
c) en rimlig och exakt tidsplan för när 
anslutningen till nätet ska förverkligas.
Medlemsstaterna ska fastställa föreskrifter 
om påföljder i händelse av att 
föreskrifterna i led a, b och c i denna 
artikel inte följs.

Or. en
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Motivering

Osäkerheten om hur det ska gå till vid ansökan om nätanslutning är en av 
huvudsvårigheterna för operatörer som planerar utveckla nya anläggningar för förnybar 
energi. För att operatörerna ska garanteras ökad rättssäkerhet måste anslutningsreglerna 
förstärkas och innefatta klara tidsplaner för handläggningen av ansökningar från nya 
operatörer

Ändringsförslag 764
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna.
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna, 
tillsammans med exakta och rimliga 
tidsfrister på sammanlagt högst två år. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 765
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna,
tillsammans med exakta och rimliga 
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producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

tidsfrister på sammanlagt högst två år. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

Or. en

Motivering

Bättre fysisk anslutning tillsammans med garantier för när sådan anslutning senast ska ha 
gjorts är en nyckelfaktor för att el från förnybara källor ska få bättre genomslagskraft på 
marknaden.

Ändringsförslag 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna, 
utgående från de kostnader som avses i 
punkt 3. Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

Or. en
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Ändringsförslag 767
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.

5. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 
uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet ska kunna använda en 
anbudsförfrågan för anslutningsarbetet.
Anbuden ska utarbetas på grundval av 
gällande tekniska föreskrifter.

Or. de

Motivering

Då direktivet genomförs måste det tas hänsyn till gällande tekniska föreskrifter. De 
överförings- och distributionsansvariga måste hela tiden driva ett nät som garanterar 
försörjningstryggheten och där gällande tekniska föreskrifter måste följas. Detta krav måste 
uppfyllas, såväl när kraftverken går för fullt som när ingen energi alls matas in. Vid 
utbyggnaden av näten och beslutsfattandet om hur stora investeringar som ska göras måste 
man därför ta sikte både på situationer med största möjliga inmatning och situationer med 
minimal garanterad inmatning. 

Ändringsförslag 768
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsdelning som avses i punkt 
3 ska ske genom en mekanism som baseras 
på objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier som tar hänsyn 
till de fördelar anslutningarna kan 

6. Den kostnadsdelning som avses i punkt 
3 ska ske genom en mekanism som baseras 
på objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier.
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innebära för producenter (både de som 
ansluter sig i början och senare) samt för 
överförings- och distributionsansvariga.

Or. de

Motivering

Det går inte i praktiken att ta med i beräkningen vilka fördelar som kan bli aktuella i 
framtiden och detta skulle leda till talrika tvister inför rätta.

Ändringsförslag 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsdelning som avses i punkt 
3 ska ske genom en mekanism som baseras 
på objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier som tar hänsyn 
till de fördelar anslutningarna kan innebära 
för producenter (både de som ansluter sig i 
början och senare) samt för överförings-
och distributionsansvariga.

6. Den kostnadsdelning som avses i punkt 
3 ska ske genom en mekanism som baseras 
på objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier som tar hänsyn 
till de fördelar i fråga om 
anslutningskostnader som anslutningarna 
kan innebära för producenter (både de som 
ansluter sig i början och senare).

Or. en

Motivering

Om man vill beräkna vilka fördelar som kan uppstå för hela systemet, liksom för de 
producenter som redan anslutit sig, kommer man aldrig att nå fram till entydiga resultat. En 
eventuell konsekvens av detta kan bli snedvridningar mellan de ansökande.
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Ändringsförslag 770
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
överförings- och distributionskostnaderna 
inte innebär diskriminering av el från 
förnybara energikällor, framförallt inte el 
från förnybara energikällor i perifera 
regioner, till exempel öar, och i regioner 
med låg befolkningstäthet.

7. De nationella tillsynsmyndigheterna
ska göra det obligatoriskt att överförings-
och distributionskostnaderna inte innebär 
diskriminering av el från förnybara 
energikällor, och inte av el från förnybara 
energikällor i perifera regioner, till 
exempel öar, och i regioner med låg 
befolkningstäthet, varvid kommissionen 
ska undersöka brott mot denna föreskrift
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder om överträdelser inträffat.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har inte sett till att den här bestämmelsen efterlevts och kommissionen har 
inte heller uppfyllt sin tillsynsplikt i detta hänseende. I detta ändringsförslag skärps lydelsen 
för att det absolut klart ska framgå vilket ansvar de behöriga myndigheterna har.

Ändringsförslag 771
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att avgifter 
som tas ut av överförings- och 
distributionsansvariga för överföring och 
distribution av el från anläggningar som 
använder förnybara energikällor motsvarar 
realiserbara kostnadsfördelar som 
uppkommer genom anläggningens 
anslutning till nätet. Sådana 
kostnadsfördelar kan uppstå genom direkt 

8. Medlemsstaterna ska se till att avgifter 
som tas ut av överförings- och 
distributionsansvariga för överföring och 
distribution av el från anläggningar som 
använder förnybara energikällor motsvarar 
kostnaderna för anläggningens anslutning 
till nätet. 
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användning av ett lågspänningsnät.

Or. de

Motivering

De nämnda fördelarna till följd av distribuerad produktion måste, tillsammans med 
möjligheterna att uttrycka dem kvantitativt, anses som problematiska, eftersom produktion 
som distribueras kan minska nätförluster endast om inmatningen av den sker i rätt mängd och 
vid rätt tidpunkt. Utmärkande för förnybara energikällor är dessutom att det ofta är svårt att 
planera vilken effekt de ställer till förfogande och ytterligare, att de rentav kan leda till ökade 
förluster, eftersom inmatningen inte går i takt med efterfrågan.

Ändringsförslag 772
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att avgifter 
som tas ut av överförings- och 
distributionsansvariga för överföring och 
distribution av el från anläggningar som 
använder förnybara energikällor motsvarar 
realiserbara kostnadsfördelar som 
uppkommer genom anläggningens 
anslutning till nätet. Sådana 
kostnadsfördelar kan uppstå genom direkt 
användning av ett lågspänningsnät.

8. Medlemsstaterna ska se till att avgifter 
som tas ut av överförings- och 
distributionsansvariga för överföring och 
distribution av el från kraftvärmeverk eller
anläggningar som använder förnybara 
energikällor motsvarar realiserbara 
kostnadsfördelar som uppkommer genom 
anläggningens anslutning till nätet. Sådana 
kostnadsfördelar kan uppstå genom direkt 
användning av ett lågspänningsnät.

Or. fr

Motivering

Problemet med hur el från förnybara källor ska få åtkomst till nätet är gemensamt för alla 
decentraliserade kraftverk. I dessa kraftverk produceras el för egen förbrukning vid 
industrianläggningar eller för att förbrukas i offentliga byggnader (sjukhus etc.), 
affärslokaler eller bostäder. Liksom kraftvärmeverken bör också decentraliserade kraftverk få 
dra nytta av lagstiftningens senaste framsteg i fråga om anslutning till nätet och då 
förfaranden och kostnader fastställs för dessa anläggningar bör det också tas hänsyn till 
vilket bidrag till nätet de ger.
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Ändringsförslag 773
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska utveckla en samordnad strategi för 
utvecklingen av vindkraft till havs och 
havsenergi i Nordsjön, Irländska sjön, 
Atlanten och Östersjön. Här kommer att 
ingå ett förenklat tillståndsförfarande och 
den infrastruktur som behövs både till 
havs och på land ska vara ett prioriterat 
projekt i initiativet om transeuropeiska 
nätverk.
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
utveckla en samordnad strategi för 
utvecklingen av vindkraft och solvärme i 
Medelhavsområdet, både i EU och i 
tredjeländer. Den nätinfrastruktur som 
behövs ska, tillsammans med en bättre 
samordning mellan olika ansvariga för 
överförings- och distributionssystemen på 
europeisk nivå, vara ett prioriterat projekt 
i initiativet om transeuropeiska nätverk.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av den vindkraft till havs och den havsenergi som står till buds i Nordsjön och 
Östersjön samt utvecklingen av den vindkraft och solvärme som finns i Medelhavsområdet 
kommer att underlättas av en samordnad strategi och bör prioritera i initiativet TEN.
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Ändringsförslag 774
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska inom två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv utreda 
vilka potentiella kostnader de tekniska 
anpassningar av överförings- och 
distributionsnäten för el, vilka blivit 
nödvändiga till följd av detta direktiv, 
medfört för de energiintensiva 
industrierna och för hushållen.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att skydda utsatta 
energikonsumenter från de fullständiga 
kostnader som avses i punkt 8a och för att 
minska energifattigdomen.

Or. en

Motivering

Det direktiv som föreslås kan komma att leda till nog så kännbara kostnadsökningar och 
således också påverka de slutliga elräkningarna både för de energiintensiva branscherna och 
för hushållen. Därför är det viktigt att kommissionen gör en utredning så vi bättre kan förstå 
vilka dessa potentiella kostnader är, samt att medlemsstaterna med hjälp av lämpliga 
åtgärder motverkar de eventuella följderna för utsatta och fattigare konsumenter.

Ändringsförslag 775
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna ska utreda om 
nuvarande gasnätinfrastruktur måste 
byggas ut för att underlätta integrationen 
av gas från förnybara källor utgående 
från miljörelaterade, tekniska och 
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ekonomiska kriterier, med hänsyn tagen 
till alternativa möjligheter att låta gasen 
komma till nytta lokalt.

Or. en

Motivering

Inmatning i ledningsnäten av gas från förnybara källor är ett av sätten att låta den komma till 
nytta. På grund av infrastrukturkostnaderna och tvingande säkerhetsskäl, hälsoskäl eller 
tekniska skäl bör inmatningen av biogas med tillhörande utbyggnad av ledningsnäten baseras
på väl underbyggda bedömningar där alla faktorer tas med, såsom också hänsyn till 
möjligheterna att låta gasen komma till nytta lokalt vid produktion av el eller värme. 
Investerings- och driftskostnaderna, liksom också en uppskattning av hur länge produktionen 
av förnybar gas väntas pågå, bör ingå i dessa bedömningar.

Ändringsförslag 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. I de fall då inmatning av biogas från 
förnybara källor är den rätta lösningen 
med beaktande av miljökriterier samt 
tekniska och ekonomiska kriterier, utan 
att bli till skada för pålitligheten och 
säkerheten i ledningsnätet för gas, ska 
medlemsstaterna på sitt territorium se till 
att de överförings- och 
distributionsansvariga för gasnätet 
garanterar överföring och distribution av 
gas från förnybara källor i den 
omfattning distributionen av gasen är 
tekniskt möjlig under betryggande former 
för konsumenterna.
Kostnaderna för anslutning till nätet ska 
omfatta kostnaderna för uppkoppling på 
anslutningsstället, systemet för 
tryckmätning, anläggningar för 
tryckökning och kalibrerade mätningar.
Medlemsstaterna får vid behov anmoda de 
överförings- och distributionsansvariga 
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att dela de kostnader som nämnts i det 
föregående.
Senast den 31 mars 2010 ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att fastställa den rättsliga 
ramen och föreskrifterna för hur 
kostnaderna ska bäras och fördelas. 
Dessa ska ses över vartannat därpå 
följande år och tas med i 
medlemsstaternas nationella 
handlingsplaner, såsom det nämnts i 
artikel 4.
De överförings- och 
distributionsansvariga ska också ge 
prioriterad åtkomst åt gas från förnybar 
energi, om detta är förenligt med 
förvaltningen av ledningsnätet.

Or. fr

Motivering

I de fall då inmatning av gas i nätet är den lämpliga lösningen behövs det säkerhetsnormer, 
tekniska villkor och föreskrifter för hur kostnaderna ska delas. För att minska konsekvenserna 
i kostnadsväg för slutförbrukarna ska dessa föreskrifter garantera att varje medverkande 
arbetar ekonomiskt effektivt. Eftersom olika länder har olika stödsystem och eftersom varje 
system för inmatning har utpräglade särdrag är det lämpligast att dessa föreskrifter fastställs 
på nationell nivå.

Ändringsförslag 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Medlemsstaterna ska utreda om 
nuvarande gasnätinfrastruktur måste 
byggas ut för att underlätta integrationen 
av gas från förnybara källor utgående 
från miljörelaterade, tekniska och 
ekonomiska kriterier, med hänsyn tagen 
till alternativa möjligheter att låta gasen 
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komma till nytta lokalt.

Or. fr

Motivering

Inmatning i ledningsnäten av gas från förnybara källor är ett av sätten att låta den komma till 
nytta. På grund av infrastrukturkostnaderna och tvingande säkerhetsskäl, hälsoskäl eller 
tekniska skäl bör inmatningen av biogas med tillhörande utbyggnad av ledningsnäten baseras
på väl underbyggda bedömningar, där det tas hänsyn till möjligheterna att låta gasen komma 
till nytta lokalt vid produktion av el eller värme. Investerings- och driftskostnaderna, liksom 
också en uppskattning av hur länge produktionen av förnybar gas väntas pågå, bör ingå i 
dessa bedömningar.

Ändringsförslag 778
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. För inmatning av biogas från 
förnybara källor i överförings- och 
distributionsnäten ska medlemsstaterna 
fastställa öppna och icke-diskriminerande 
föreskrifter för gaskvaliteten med hänsyn 
tagen till kriterier för pålitlighet, säkerhet 
och folkhälsa.
Medlemsstaterna ska också fastställa en 
öppen och icke-diskriminerande ram för 
att de överförings- och 
distributionsansvariga ska kunna 
fastställa lämpliga tekniska krav i 
samband med varje begäran om 
inmatning.
Medlemsstaterna ska slutligen fastställa 
föreskrifter för fördelningen av ansvaret
för att övervaka de tekniska kraven, mäta 
gaskvaliteten och, vid behov, tillsätta 
luktämne.



AM\731121SV.doc 59/133 PE409.428v01-00

SV

Or. en

Motivering

Det är medlemsstaterna som har ansvaret för att det fastställs exakta standarder för 
gaskvaliteten för att gasnäten ska bli pålitliga och säkra och slutanvändningen vara trygg och 
pålitlig tekniskt sett och ur hälsosynvinkel. Det här kan inte överlåtas enbart åt de 
överförings- och distributionsansvariga och/eller producenterna. Beträffande de tekniska 
villkoren ska medlemsstaterna, eftersom varje inmatningsprojekt har sina starkt utpräglade 
särdrag, fastställa en öppen och icke-diskriminerande ram, utgående från vilken sedan de 
överförings- och distributionsansvariga ska fastställa villkoren för varje enskilt projekt.

Ändringsförslag 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c. För inmatning av gas från förnybara 
källor i överförings- och 
distributionsnäten ska medlemsstaterna 
fastställa öppna och icke-diskriminerande 
föreskrifter för gaskvaliteten med hänsyn 
tagen till kriterier för pålitlighet, säkerhet 
och folkhälsa.
Medlemsstaterna ska också fastställa en 
öppen och icke-diskriminerande ram för 
att de överförings- och 
distributionsansvariga ska kunna 
fastställa lämpliga tekniska krav i 
samband med varje begäran om 
inmatning.
Medlemsstaterna ska slutligen fastställa 
föreskrifter för vem som ska ansvara för 
att övervaka de tekniska kraven, mäta 
gaskvaliteten och, vid behov, tillsätta 
luktämne.

Or. fr
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Motivering

Det är medlemsstaterna som har ansvaret för att det fastställs exakta standarder för 
gaskvaliteten för att gasnäten ska bli pålitliga och säkra och gasen kunna användas tryggt 
och pålitligt av slutförbrukarna. Beträffande de tekniska villkoren ska medlemsstaterna, 
eftersom varje inmatningsprojekt har sina starkt utpräglade särdrag, fastställa en öppen och 
icke-diskriminerande ram, utgående från vilken sedan de överförings- och 
distributionsansvariga ska fastställa villkoren för varje enskilt projekt.

Ändringsförslag 780
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att ta hänsyn till utvecklingen 
av produktionen av fjärrvärme och 
fjärrkyla från förnybar energi.

Or. de

Motivering

För infrastrukturen för värme och kyla behövs det stöd av liknande slag som det föreskrivits 
om i artikel 14.

Ändringsförslag 781
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Kriterier för miljöhållbarhet för energi 
från biomassa

Or. en
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Motivering

Enda sättet att uppfylla målen i fråga om att mildra verkningarna av klimatförändringen, slå 
vakt om den biologiska mångfalden och skydda arbetstagarnas sociala rättigheter är om 
hållbarhetskraven får omfatta all biomassa för energiändamål i detta direktiv och dessutom 
alla sektorer inom industrin – olje-, livsmedels- och trävaruindustrin – som står i växelverkan 
med biobränslena.

Ändringsförslag 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Kriterier för miljöhållbarhet och social 
hållbarhet för energi från biomassa

Or. en

Motivering

Förutom miljökriterierna behövs det också sociala kriterier. Överallt i betänkandet där det 
står "biobränslen och andra biovätskor" bör orden bytas ut mot "energi från biomassa", 
eftersom hållbarhetskriterierna bör gälla för all biomassa.

Ändringsförslag 783
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Hållbarhetskriterier för biobränslen och 
andra biovätskor

Or. en
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Ändringsförslag 784
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Kriterier för miljöhållbarhet för biomassa, 
biobränslen och andra biovätskor

Or. en

Motivering

Samma kriterier för miljöhållbarhet bör gälla för all växtbaserad energi för transporter. Till 
orden "biobränslen" och "biovätskor" bör fogas ordet "biomassa" för att den tekniska 
utvecklingen inte ska ge upphov till kryphål, till exempel biomassa som används för att 
producera väte för transporter.

Ändringsförslag 785
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterier för miljöhållbarhet för 
biobränslen och andra biovätskor

Kriterier för miljöhållbarhet för all 
biomassa som används för energiändamål

Or. en

Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med 
bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).
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Ändringsförslag 786
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att biobränslen och andra biovätskor 
ska beaktas för nedanstående (a-c) krävs 
att de uppfyller kraven i punkterna 2-5:

1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller 
utanför gemenskapens territorium ska 
energi från biomassa, biobränslen och 
andra biovätskor beaktas för nedanstående 
(a-c) endast om de uppfyller kraven i 
punkterna 2-5:

(a) Mätning av hur väl kraven i direktivet 
rörande nationella mål uppfylls.

(a) Mätning av hur väl kraven i direktivet 
rörande nationella mål uppfylls.

(aa) Mätning av hur väl kraven i 
direktivet om bränslekvalitet uppfylls av 
bränslen för transporter.

(b) Mätning av hur kraven för förnybar 
energi uppfylls.

(b) Mätning av hur kraven för förnybar 
energi uppfylls.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biobränslen och andra 
biovätskor.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biomassa, biobränslen och 
andra biovätskor.

Or. en

Motivering

Direktivet måste helt och fullt uppfylla kraven i direktivet om bränslekvalitet.

Ändringsförslag 787
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för nedanstående 
(a-c) krävs att de uppfyller kraven i 
punkterna 2-5:

1. För att biomassa, oavsett av vilket slag, 
som används för energiändamål ska
beaktas för nedanstående (a-c) krävs att 
den uppfyller kraven i punkterna 2–9:

(a) Mätning av hur väl kraven i direktivet (a) Mätning av hur väl kraven i direktivet 
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rörande nationella mål uppfylls. rörande nationella mål uppfylls.
(b) Mätning av hur kraven för förnybar 
energi uppfylls.

(b) Mätning av hur kraven för förnybar 
energi uppfylls.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biobränslen och andra 
biovätskor.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biomassa.

Or. en

Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med
bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).

Ändringsförslag 788
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att biobränslen och andra biovätskor 
ska beaktas för nedanstående (a-c) krävs 
att de uppfyller kraven i punkterna 2-5:

1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller 
utanför gemenskapens territorium ska 
biobränslen och andra biovätskor beaktas 
för nedanstående (a-c) endast om de 
uppfyller kraven i punkterna 2-5:

Or. en

Ändringsförslag 789
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas för nedanstående 

1. För att energi från biomassa ska beaktas 
för nedanstående (a-c) krävs att den
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(a-c) krävs att de uppfyller kraven i 
punkterna 2-5:

uppfyller kraven i punkterna 2-5:

Or. en

Motivering

Enda sättet att uppfylla målen i fråga om att mildra verkningarna av klimatförändringen, slå 
vakt om den biologiska mångfalden och skydda arbetstagarnas sociala rättigheter är om 
hållbarhetskraven får omfatta all biomassa för energiändamål i detta direktiv och dessutom 
alla sektorer inom industrin – olje-, livsmedels- och trävaruindustrin – som står i växelverkan 
med biobränslena.

Ändringsförslag 790
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att biobränslen och andra biovätskor 
ska beaktas för nedanstående (a-c) krävs att 
de uppfyller kraven i punkterna 2-5:

1. För att biobränslen och andra biovätskor 
ska beaktas för nedanstående (a-c) krävs att 
de uppfyller kraven i punkterna 2a-5:

Or. de

Motivering

En ändring som blir nödvändig i och med att det fastställs ett nytt kriterium.

Ändringsförslag 791
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Mätning av hur väl kraven i 
direktivet om bränslekvalitet uppfylls av 
bränslen för transporter.



PE409.428v01-00 66/133 AM\731121SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Föreskrifterna för biobränslen inom transportsektorn bör harmoniseras, både i direktivet om 
förnybar energi och i direktivet om bränslekvalitet. Därför behövs det en korshänvisning för 
att en enda uppsättning föreskrifter säkert ska gälla enligt vartdera direktivet.

Ändringsförslag 792
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av energi från 
biomassa ger för de syften som avses i 
punkt 1 ska beräknas utgående från 
artikel 17.1 och vara minst 35%.

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i 
anläggningar som var i drift i januari 
2008, ska det första stycket gälla från och 
med den 1 april 2013.

Med verkan från och med den 1 januari 
2015 ska de minskade utsläpp av 
växthusgaser som användningen av
biobränslen och andra biovätskor ger för 
de syften som avses i punkt 1 vara minst 
50 %, utgående från en översyn som ska 
göras av kommissionen 2013 och 
vartannat därpå följande år.

Or. en

Motivering

Ett tillvägagångssätt i två etapper vore det lämpligaste valet, framför allt med tanke på att 
man måste gå successivt till väga med mera avancerade biobränslen och fodermedel. Det här 
tillvägagångssättet kommer klart fram i dokumentet av den 10 april 2008 från rådets för 
ändamålet tillsatta arbetsgrupp om hållbarhetskriterier för biobränslen.
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Ändringsförslag 793
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av energi från 
biomassa ger för de syften som avses i 
punkt 1 ska vara minst 35% och öka till 
minst 50 % från och med den 1 januari 
2012 och framåt och till 60 % från och 
med den 1 januari 2017 och framåt.

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det första 
stycket gälla från och med den 1 april 
2013.

I fråga om energi från biomassa som 
producerats i anläggningar som var i drift i 
januari 2008, ska det första stycket gälla 
från och med den 1 april 2013.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 35 % tack vare 
användningen av energi från biomassa, men detta är för lite, för vi måste få ner 
växthusgasutsläppen med minst 60 %.

Ändringsförslag 794
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor för transporter ger för de 
syften som avses i punkt 1 ska beräknas i 
enlighet med artikel 17.1 och vara minst 
50 %, förutom i fråga om biobränslen och 
andra biovätskor som producerats i 
anläggningar som var i drift i januari 2008, 
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där motsvarande minskning ska vara 
minst 35 % till och med den 1 april 2013.

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det första 
stycket gälla från och med den 1 april 
2013.

Or. en

Motivering

Endast sådana biobränslen som medför avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser bör tas 
med i beräkningen vid arbetet med att uppnå målet och vara stödberättigade, men det är 
rimligt att ge nuvarande anläggningar för produktion av biobränslen en kortare 
anpassningsperiod.

Ändringsförslag 795
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av energi från 
biomassa ger för de syften som avses i 
punkt 1 ska beräknas utgående från 
artikel 17.1 och vara minst 50 %.

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det första 
stycket gälla från och med den 1 april 
2013.

I fråga om energi från biomassa som 
producerats i anläggningar som var i drift i 
januari 2008, ska det första stycket gälla 
från och med den 1 april 2013.

Or. en

Motivering

Förslaget om att minska utsläppen av växthusgaser med 35 % är inte tillräckligt ambitiöst.
Om målet fastställs så pass lågt kommer största delen av biobränsleproduktionen att komma i 
fråga och då är det fara värt att ineffektiva produktionsformer blir bestående, så att nyttan för 
klimatet blir begränsad och de indirekta konsekvenserna för markanvändningen kan bli 
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omfattande. Med en så pass låg tröskel som 35 % för minskningen av utsläppen av 
växthusgaser låter man dessutom inte heller de avsevärda möjligheterna till effektiv 
biobränsleproduktion i tropikerna komma fullt till sin rätt. 

Ändringsförslag 796
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av transportbränslen 
från biomassa ger för de syften som avses 
i punkt 1 ska beräknas utgående från 
artikel 17.1 och vara minst 60 %.

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det första 
stycket gälla från och med den 
1 april 2013.

I fråga om transportbränslen från 
biomassa som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det första 
stycket gälla från och med den 
1 januari 2010.

Or. en

Motivering

Kraven på minskade utsläpp av växthusgaser måste vara tillräckligt höga för att garantera 
att de knappa resurserna av biomassa används effektivt. Om inte beräkningsmetoderna 
avsevärt förbättras är det dessutom fara värt att inbesparingarna i form av sådana utsläpp 
kommer att märkbart överskattas, så att konsumenterna vilseleds och vi får en missriktad 
politik.

Ändringsförslag 797
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av all biomassa för 
energiändamål ger för de syften som avses 
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avses i punkt 1 ska vara minst 35%. i punkt 1 ska vara minst 35% för 
transportbränslen och 50 % för 
elproduktion.

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det 
första stycket gälla från och med den 
1 april 2013.

I fråga om all biomassa för 
energiändamål som producerats i 
anläggningar som var i drift i januari 2008, 
ska det första stycket gälla från och med 
den 1 april 2013.

Or. en

Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med 
bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).

Ändringsförslag 798
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av energi från 
biomassa ger för de syften som avses i 
punkt 1 ska beräknas utgående från 
artikel 17.1 och vara minst 35%.
Cellulosabaserade biobränslen, biogas 
och biobränslen från vegetabilisk eller 
animalisk spillolja eller växter otjänliga 
till föda bör leda till minst 50 % minskade 
utsläpp av växthusgaser. 

Or. en

Motivering

Om kravet på minst 35 % minskade utsläpp av växthusgaser skärptes innebure detta 
kännbara begränsningar för biobränsleproduktionen. Ett av syftena med att främja 
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biobränslen är att minska energiberoendet och därför bör europeisk råvaruproduktion 
uppmuntras och nivån i fråga om minskade utsläpp av växthusgaser utformas också med 
hänsyn tagen till hur mycket utsläppen av växthusgaser kan minskas om man använder 
biobränslen som producerats med europeiska råvaror. Cellulosabaserade biobränslen, 
biogas och biobränslen från vegetabilisk eller animalisk spillolja eller växter otjänliga till 
föda måste medföra ännu större minskningar, vilket kommer att ytterligare sänka utsläppen 
av växthusgaser.

Ändringsförslag 799
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35%.

2. De minskade utsläpp av växthusgaser 
som användningen av biobränslen och 
andra biovätskor ger för de syften som 
avses i punkt 1 ska vara minst 35% och 
öka till minst 50 % från och med den 1 
januari 2014 och framåt och till 60 % 
från och med den 1 januari 2017 och 
framåt.

Or. en

Ändringsförslag 800
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i 
anläggningar som var i drift i januari 
2008, ska det första stycket gälla från och 
med den 1 april 2013.

Med verkan från och med den 1 januari 
2012 ska de minskade utsläpp av 
växthusgaser som användningen av
biobränslen och andra biovätskor ger för 
de syften som avses i punkt 1 vara minst 
50 %.

Stödsystemen bör främja sådana 
biobränslen och andra biovätskor som 
leder till att utsläppen av växthusgaser
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minskar ännu mera än vad som uppställts 
som minimum. Ökat stöd bör bli aktuellt 
endast om det företes tillräckliga belägg 
för påstådda ytterligare minskningar av 
utsläppen av växthusgaser. I de styrkande 
dokumenten bör det ingå belägg för att 
indirekta effekter undvikits genom att 
man använt avfallsprodukter eller bedrivit 
odlingen på skadad mark. 

Or. en

Motivering

Utvecklingen av sådana biobränslen som kan leda till ännu större minskningar av utsläppen 
av växthusgaser måste stödjas och detta kan åstadkommas både genom obligatoriska gränser 
och ekonomiska incitament. Om bioenergin produceras utgående från avfallsprodukter eller 
genom odling på skadad mark minskar det tryck som produktionen av bioenergi innebär för 
mark, vatten och produktionen av livsmedelsgrödor och därför bör detta uppmuntras.

Ändringsförslag 801
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i 
anläggningar som var i drift i januari 
2008, ska det första stycket gälla från och 
med den 1 april 2013.

Med verkan från och med den 1 januari 
2015 ska de minskade utsläpp av 
växthusgaser som användningen av
biobränslen och andra biovätskor ger för 
de syften som avses i punkt 1 ska vara 
minst 50 %. Denna procentandel ska, 
efter direktivets ikraftträdande, uppnås 
genom en årlig ökning på 3 % fram till 
2015.

De minskade utsläpp av växthusgaser som 
användningen av biobränslen och andra 
biovätskor ger ska beräknas i enlighet 
med artikel 17.1.

Or. de
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Motivering

För att nyttan med biobränslen jämfört med fossila bränslen ska bli större, så att 
biobränslena på det sättet kan ge ett större bidrag till klimatskyddet måste koldioxidbalansen 
förbättras. Det är just första generationens biobränslen som fortfarande har tillräckligt med 
inneboende möjligheter för att förbättra den här balansen.

Ändringsförslag 802
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i 
anläggningar som var i drift i januari 
2008, ska det första stycket gälla från och 
med den 1 april 2013.

Med verkan från och med den 1 januari 
2020 ska de minskade utsläpp av 
växthusgaser som användningen av
biobränslen och andra biovätskor ger för 
de syften som avses i punkt 1 ska vara 
minst 50 %. Denna procentandel ska, 
efter direktivets ikraftträdande, uppnås 
genom en årlig ökning på 2 % fram till 
2020.

De minskade utsläpp av växthusgaser som 
användningen av biobränslen och andra 
biovätskor ger ska beräknas i enlighet 
med artikel 17.1.

Or. de

Motivering

För att nyttan med biobränslen jämfört med fossila bränslen ska bli större, så att 
biobränslena på det sättet kan ge ett större bidrag till klimatskyddet måste koldioxidbalansen 
förbättras. Det är just första generationens biobränslen som fortfarande har tillräckligt med 
inneboende möjligheter för att förbättra den här balansen.



PE409.428v01-00 74/133 AM\731121SV.doc

SV

Ändringsförslag 803
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det 
första stycket gälla från och med den
1 april 2013.

I fråga om energi från biomassa som 
producerats i anläggningar som var i drift i 
den 30 juni 2009, ska det första stycket 
gälla från och med den 1 oktober 2014.

Or. en

Motivering

Om man räknar med att det rimligtvis tar 18 månader att uppföra en anläggning för 
biobränslen, då bör övergångsperioden utsträckas till att omfatta alla anläggningar som var i 
drift den 30 juni 2009. Dessutom bör övergångsperioden utsträckas till att gälla från och med 
den 1 oktober 2014. 

Ändringsförslag 804
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minskningen av utsläppen av 
växthusgaser ska beräknas i enlighet med 
de metoder som föreskrivs i artikel 17.

Or. en
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Ändringsförslag 805
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De transportbränslen från biomassa 
vilka beaktas för de syften som avses i 
punkt 1 ska inskränkas till bränslen som 
producerats från
(a) avfall eller restprodukter, också 
biogas,
(b) foder som odlats på oanvända, 
skadade eller marginella marker, varvid 
utsläppen från markanvändningen ska ge 
en nettovinst i fråga om koldioxid på 10 
års sikt, 
(c) bränsle från foder som inte medför 
några direkta eller indirekta förändringar 
i utsläppen från markanvändningen. 

Or. en

Motivering

Transportbränslena från biomassa bör inskränkas till att omfatta foder som inte direkt eller 
indirekt påverkar utsläppen till följd av markanvändningen. De marginella eller skadade 
markernas möjligheter till kolavskiljning kommer inte att komma till sin rätt om inte 
marknaden för uppfyllandet av EU:s mål inriktas på detta.

Ändringsförslag 806
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Markanvändningen för 
biobränsleproduktion får inte konkurrera 
med markanvändningen för 
livsmedelsproduktion.



PE409.428v01-00 76/133 AM\731121SV.doc

SV

Or. de

Motivering

Det måste ägnas ökad uppmärksamhet åt att livsmedelssituationen inte försämras till följd av 
användningen av biobränslen.

Ändringsförslag 807
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

(a) Områden som med stöd av lag fridlysts 
som naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

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

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

(c) Områden där markanvändningen 
lagstridigt förändrats eller orörda 
våtmarker ödelagts, vilket kan leda till 
uttömning av den mängd kol som finns 
bunden i marken.
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Kommissionen ska fastställa kriterier och 
geografiska områden för vilka 
gräsområden som ska omfattas av led c. 
En sådan åtgärd, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga lydelsen "Skog som inte i högre grad påverkats av mänsklig aktivitet" i 
artikel 15.3 är inexakt och används mest inom statistiken, vilket lämnar utrymme för 
motstridiga tolkningar av vilka skogar som ska räknas höra hit. I vissa fall kunde vanliga, 
hållbart skötta ekonomiskogar anses som orörd skogsmark med biologisk mångfald så att de 
inte kom att omfattas av målet om 10 % biobränslen.

Ändringsförslag 808
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Biomassa för energi av annat slag än 
transportbränslen, som beaktats för punkt 
1 ska inte produceras från råvaror från 
mark med erkänt hög biologisk mångfald, 
om det saknas belägg för att biomassan 
består av lagliga och reglerade 
avfallsflöden eller hyggesavfall efter 
legitima naturvårdande skötselåtgärder. 
Hit hör också mark som från 1990 och 
framåt uppfyllde något av nedanstående
kriterier, oavsett om marken fortfarande 
uppfyller kriterierna.

(-a) Mark med stort bevarandevärde.
(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
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sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form, om det 
saknas belägg för att eventuell mänsklig 
aktivitet varit och kommer att fortsätta 
vara av sådan intensitet och utföras med 
sådana mellanrum att den naturliga
artsammansättningen och –processerna 
kan bevara sin ursprungliga form.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(b) Naturskyddsområden, bland dem också 
områden som fridlysts med tanke på 
skyddet av sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter 
som erkänts genom internationella avtal, 
om det saknas belägg för att produktionen 
av råvarorna inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

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

(c) Gräsmark med hög biologisk mångfald, 
dvs. gräsmark som bevarar den naturliga 
artsammansättningen och de ekologiska 
särdragen och processerna och som inte 
är gödslad.

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

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

Or. en

Motivering

Medan endast foder som inte påverkar markanvändningen eller i samband med vilket det kan 
påvisas en förbättrad kolavskiljning bör användas för produktionen av biomassa avsedd för 
transportbränslen bör det införas bestämmelser för hur biomassa får användas för andra 
energiändamål, så att negativa konsekvenser för miljön kan undvikas.
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Ändringsförslag 809
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Biomassa, oavsett av vilket slag, som 
används för energiändamål och som 
beaktats för punkt 1, ska inte produceras 
från råvaror från mark med erkänt hög 
biologisk mångfald eller inom en omkrets 
på 5 km från sådan mark. Med sådan 
mark avses mark som från januari 2008 
och framåt uppfyllde något av 
nedanstående tre kriterier, oavsett om 
marken fortfarande uppfyller kriterierna.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

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

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

(ca) Övrig mark med erkänt hög biologisk 
mångfald.

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

Kommissionen ska fastställa kriterier och 
geografiska områden för vilka 
gräsområden som ska omfattas av led c
senast i januari 2010. En sådan åtgärd, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 21.3.

Or. en
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Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med 
bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).

Ändringsförslag 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med erkänt hög biologisk 
mångfald, om det saknas belägg för att 
produktionen av råvarorna är förenlig 
med bevarandet eller utökandet av denna 
biologiska mångfald. Vid tillämpningen 
av denna punkt ska med "mark med 
erkänt hög biologisk mångfald" avses 
mark som från januari 2008 och framåt 
uppfyllde något av nedanstående tre 
kriterier, oavsett om marken fortfarande 
uppfyller kriterierna.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna 
har återtagit sin ursprungliga form.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(b) (i) Områden som med stöd av lag eller 
genom för ändamålet behörig myndighets 
försorg fridlysts som naturskyddsområden, 
om det saknas belägg för att produktionen 
av råvarorna inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet, eller

(ii) områden som fridlysts med tanke på 
skyddet av sällsynta, hotade eller 
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utrotningshotade ekosystem eller arter 
som erkänts genom internationella avtal, 
förutsatt att de erkänts i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.4 andra stycket.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 811
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(b) Områden som med stöd av lag eller 
genom för ändamålet behörig myndighets 
försorg fridlysts som naturskyddsområden,
eller
(ii) områden som fridlysts med tanke på 
skyddet av sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter 
som erkänts genom internationella avtal, 
eller uppförts på förteckningar som 
utarbetats av mellanstatliga eller 
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internationella icke-statliga 
organisationer, förutsatt att de erkänts i 
enlighet med förfarandet i artikel 16.4 
andra stycket
om det saknas belägg för att produktionen 
av råvarorna inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 812
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(–a) Mark med stort bevarandevärde.
(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(b) Naturskyddsområden, bland dem också 
områden som fridlysts med tanke på 
skyddet av sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter 
som erkänts genom internationella avtal, 
om det saknas belägg för att produktionen 
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av råvarorna inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(ba) Buffertzoner kring 
naturskyddsområden samt flyttvägar 
mellan dessa.

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

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

Or. en

Motivering

Biobränslen bör inte odlas i buffertzoner eller utmed flyttvägar mellan naturskyddsområden, 
eftersom detta kan leda till att utrotningshotade arter blir fångade som i en fälla i isolerade 
små områden.

Ändringsförslag 813
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Bioenergi som beaktats för punkt 1 ska 
inte produceras från råvaror från mark med 
erkänt hög biologisk mångfald. Med sådan 
mark avses mark som från maj 2003 och 
framåt uppfyllde något av nedanstående tre 
kriterier, oavsett om marken fortfarande 
uppfyller kriterierna.

Or. en

Motivering

Kommissionens text belönar sådana som i spekulationssyfte skövlat skog i avvaktan på att 
marknaden i Europa ska växa, vilket man sett i Sydöstasien. Dessutom, vilket är ännu 
allvarligare, skulle en tidsgräns som ligger så pass nära nuet bli till skada för tidsgränsen 
1990 som uppställdes i Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling. 2003 var den tidpunkt 
då EU lagstiftade om stöd till biobränslen.
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Ändringsförslag 814
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Energi från biomassa som beaktats för 
punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med erkänt hög biologisk 
mångfald, om det saknas belägg för att 
den har sitt ursprung i hållbar 
markskötsel och att produktionen och 
utvinningen av dessa råvaror inte stört 
den biologiska mångfalden och/eller 
belägg för att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna 
kommer att återta sin ursprungliga form 
efter ingreppen. Med sådan mark avses
också mark som från januari 2008 och 
framåt uppfyllde något av nedanstående tre 
kriterier, oavsett om marken fortfarande 
uppfyller kriterierna.

Or. en

Motivering

Här liksom annorstädes borde det finnas möjlighet till hållbart utnyttjande så att smärre 
mängder biomassa kan tas till vara om det görs miljöriktigt.

Ändringsförslag 815
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skog som inte i högre grad påverkats 
av mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det 
inte förekommit någon betydande 
mänsklig aktivitet eller där den senaste 

(a) Primärskog och annan trädbevuxen 
mark: skog och annan trädbevuxen mark 
med inhemska arter och där det inte finns 
några klart synliga tecken på mänsklig 
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betydande mänskliga aktiviteten skedde 
för så länge sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna 
har återtagit sin ursprungliga form.

aktivitet och där de ekologiska 
processerna inte störts i någon högre 
grad.

Or. en

Motivering

"Skog som inte i högre grad påverkats av mänsklig aktivitet" är ett inexakt begrepp och 
används mest inom statistiken. Det finns ingen otvetydig tolkning av vilka skogar som ska 
räknas höra hit. Definitionen skapar en risk för att en okänd mängd vanliga, hållbart skötta 
ekonomiskogar kunde anses som orörd skogsmark med biologisk mångfald och således inte 
kunde omfattas av målet om 10 % biobränslen.

Ändringsförslag 816
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skog som inte i högre grad påverkats 
av mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det 
inte förekommit någon betydande 
mänsklig aktivitet eller där den senaste 
betydande mänskliga aktiviteten skedde 
för så länge sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna 
har återtagit sin ursprungliga form.

(a) Skog och annan trädbevuxen mark 
med inhemska arter och där det inte finns 
några klart synliga tecken på mänsklig 
aktivitet och där de ekologiska 
processerna inte störts i någon högre 
grad.

Or. en

Ändringsförslag 817
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Områden som tillhandahåller 
grundläggande ekosystemtjänster i 
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kritiska situationer (såsom skydd för 
avrinningsområden och mot erosion), 
enligt definitionen i 
millenniebedömningen av ekosystem, 
förutsatt att de erkänts i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.4 andra stycket.

Or. en

Motivering

Med ekosystemtjänster menas den nytta människor har av ekosystemen. Hit hör sådant som 
livsmedel, vatten, ved och virke och spånadsfibrer och dessutom olika former av reglering, 
såsom klimatreglering, reglering av översvämningar, sjukdomar, avfall och vattenkvalitet och 
kulturella tjänster som vila och avkoppling, skönhetsvärden och andligt självförverkligande 
samt stödtjänster, såsom jordbildning, fotosyntes och näringsämnenas kretslopp.

Ändringsförslag 818
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(b) Områden som med stöd av lag eller 
genom för ändamålet behörig myndighets 
försorg fridlysts som naturskyddsområden, 
om det saknas belägg för att produktionen 
av råvarorna inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

Or. de

Motivering

Lagstiftningsramen måste utformas tydligare för att vi ska få garantier för att det finns en 
klar rättslig grund för hur det exakt ska gå till när områden fridlyses som 
naturskyddsområden.
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Ändringsförslag 819
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Områden med en globalt eller 
regionalt sett avsevärd koncentration av 
sällsynta, hotade eller utrotningshotade 
ekosystem eller arter som erkänts genom 
internationella avtal eller finns med på 
Internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) röda lista, om det saknas belägg 
för att produktionen av råvarorna inte 
motverkar dessa ändamål.

Or. de

Motivering

Internationella naturskyddsavtal och -normer bör komma till bruk då hållbarhetskriterierna 
fastställs.

Ändringsförslag 820
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska uppdra åt det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
att föreslå europatäckande kriterier, 
indikatorer och metoder som ska 
användas vid fastställandet av vad som 
ska omfattas av led a, b och c och hur 
detta bör fastställas och granskas.

Or. en
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Motivering

Det är väsentligt att samma kriterier, indikatorer och metoder tillämpas konsekvent överallt 
inom EU. CEN ger oss den rätta ramen och förfogar över tillräckligt med expertis för denna 
uppgift och har redan inlett arbetet med den. Gemenskapslagstiftningen bör följa artikel 95 i 
EU-fördraget.

Ändringsförslag 821
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska uppdra åt det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
att föreslå europatäckande kriterier, 
indikatorer och metoder som ska 
användas vid fastställandet av vad som 
ska omfattas av led a, b och c och hur 
detta bör fastställas och granskas.

Or. en

Motivering

Det är väsentligt att samma kriterier, indikatorer och metoder tillämpas konsekvent överallt 
inom EU. CEN ger oss den rätta ramen och förfogar över tillräckligt med expertis för denna 
uppgift och har redan inlett arbetet med den. Gemenskapslagstiftningen bör följa artikel 95 i 
EU-fördraget.

Ändringsförslag 822
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska inte produceras från 
råvaror från mark med stora mängder 

4. Träbaserade råvaror för produktion av 
sådana biobränslen och biovätskor som 
beaktats för punkt 1 ska komma från 
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bundet kol. Med sådan mark avses mark 
som i januari 2008 uppfyllde något av 
nedanstående två kriterier, men som inte 
längre gör det.

sådana skogar som

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

(a) sköts och avverkas enligt Europeiska 
skogsministerkonferensens (MCPFE)
kriterier för hållbart skogsbruk eller 
jämförbara kriterier som uppställts för att 
följa

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

(b) nationell skogs- och miljölagstiftning.

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

Or. en

Motivering

Europeiska skogsministerkonferensen (MCPFE) har sammanställt en omfattande uppsättning 
kriterier och indikatorer för hållbar skogsskötsel. Kriterierna har genomförts också på 
nationell nivå och utgör nu ett viktigt inslag i många EU-länders nationella skogslagstiftning. 
Motsvarande kriterier och indikatorer har också tillskapats på andra håll i världen och bör 
tillämpas på skogsbaserade råvaror utanför Europa.

Ändringsförslag 823
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Biomassa för energi av annat slag än 
transportbränslen, som beaktats för punkt 
1 ska inte produceras från råvaror från 
mark med stora mängder bundet kol. Med 
sådan mark avses mark som i 1990
uppfyllde något av nedanstående två 
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längre gör det. kriterier, men som inte längre gör det.
(a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten, avser 
även orörd torvmark.

(a) Våtmarker.

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

(b) Kontinuerligt beskogade områden, dvs. 
mark som omfattar mer än 0,5 hektar med 
träd som är högre än fem meter och ett 
krontak som täcker mer än 10 % av ytan, 
eller med befintliga träd som kan uppnå 
dessa värden.

(ba) Savanner och buskstäpper, dvs.
områden med blandad växtlighet av träd, 
buskar och gräs, med stora mängder 
bundet kol.
(bb) Ständiga gräsmarker, dvs.
betesmarker som varit gräsbevuxna och 
använts för bete under minst 20 år.

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

Or. en

Motivering

Medan endast foder som inte påverkar markanvändningen eller i samband med vilket det kan 
påvisas en förbättrad kolavskiljning bör användas för produktionen av biomassa avsedd för 
transportbränslen bör det införas bestämmelser för hur biomassa får användas för andra 
energiändamål, så att negativa konsekvenser för miljön kan undvikas.

Ändringsförslag 824
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biobränslen och biovätskor som 
beaktats för punkt 1 ska inte produceras 

4. Biomassa, oavsett av vilket slag, som 
används för energiändamål och som 
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från råvaror från mark med stora mängder 
bundet kol. Med sådan mark avses mark 
som i januari 2008 uppfyllde något av 
nedanstående två kriterier, men som inte 
längre gör det.

beaktats för punkt 1 ska inte produceras 
från råvaror från mark med stora mängder 
bundet kol. 

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

Nya produktionsenheter ska inte anläggas 
i områden där det inte går att inom 10 år 
uppväga förlusterna av koldioxid som är 
bunden ovan jord. Nya 
produktionsenheter ska inte anläggas i 
områden där det råder stor risk för 
avsevärda förluster av koldioxid som är 
bunden i marken, exempelvis vissa 
gräsmarker, torvmarker, mangroveträsk 
och våtmarker. 

(b) Kontinuerligt beskogade områden, 
dvs. mark som omfattar mer än en hektar 
med träd som är högre än fem meter och 
ett krontak som täcker mer än 30% av 
ytan, eller med befintliga träd som kan 
uppnå dessa värden.
Bestämmelserna i den här punkten gäller 
inte om marken, vid tidpunkten då 
råvarorna anskaffades, hade samma 
status som i januari 2008.

Or. en

Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med 
bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).
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Ändringsförslag 825
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Energi från biomassa som beaktats för 
punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med stora mängder bundet kol, 
om det saknas belägg för att den har sitt 
ursprung i avfallsflöden eller hyggesavfall 
eller hållbar markskötsel. Med sådan mark 
avses också mark som i januari 2008 
uppfyllde något av nedanstående två 
kriterier, men som inte längre gör det.

Or. en

Motivering

Här liksom annorstädes borde det finnas möjlighet till hållbart utnyttjande så att smärre 
mängder biomassa kan tas till vara om det görs miljöriktigt.

Ändringsförslag 826
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Energi från biomassa, som beaktats för 
punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med stora mängder bundet kol. 
Med sådan mark avses mark som i 
november 2005 uppfyllde något av 
nedanstående två kriterier, men som inte 
längre gör det.

Or. en
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Ändringsförslag 827
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Samma kriterier för miljöhållbarhet bör gälla för all växtbaserad energi för transporter. Till 
orden "biobränslen" och "biovätskor" bör fogas ordet "biomassa" för att den tekniska 
utvecklingen inte ska ge upphov till kryphål, till exempel biomassa som används för att 
producera väte för transporter.

Ändringsförslag 828
Henrik Lax

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året är täckt eller genomdränkt av vatten.

Or. en

Motivering

Det finns marker som inte klassificeras som våtmarker, men som kan vara täckta av vatten 
under en betydande del av året, framför allt om vädret är regnigt. Det enda kriterium på 
våtmark som kan accepteras är därför att marken under hela året är täckt av vatten. 
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Ändringsförslag 829
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Skadade (alltså redan utdikade) torvmarker binder bevisligen åtskilligt med koldioxid runtom 
i världen. Om skadade torvmarker återställs till sitt ursprungliga skick sparar man in mycket 
mera koldioxid än om man odlar upp dem för att producera biomassa, eftersom uppodlingen 
ofta kräver att vattennivån ytterligare sänks så att skadorna ökar och ännu mer växthusgaser 
således frigörs.

Ändringsförslag 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Kontinuerligt beskogade områden.

Or. en
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Ändringsförslag 831
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Kontinuerligt beskogade områden, dvs. 
mark som omfattar mer än 0,5 hektar med 
träd som är högre än fem meter och ett
krontak som täcker mer än 10 % av ytan, 
eller med befintliga träd som kan uppnå 
dessa värden.

Or. en

Motivering

Definitionen av kontinuerligt beskogade områden bör stämma överens med internationellt 
erkända definitioner, såsom hos FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s 
konvention om biologisk mångfald, vilka vardera definierar skog såsom mark som omfattar 
mer än 0,5 hektar med ett krontak som täcker mer än 10 % av ytan.

Ändringsförslag 832
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Savanner och buskstäpper, dvs.
områden med blandad växtlighet av träd, 
buskar och gräs.

Or. en

Motivering

Ekosystem "mitt emellan" skogar och gräsmarker är betydelsefulla, eftersom de effektivt 
binder avsevärda mängder kol (såsom den brasilianska cerradon och Afrikas savanner) och 
de omfattas inte av den nuvarande lydelsen.
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Ändringsförslag 833
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Ständiga gräsmarker, dvs.
betesmarker som varit gräsbevuxna och 
använts för bete under minst 20 år och 
inte är skogar.

Or. en

Motivering

Ständiga gräsmarker binder effektivt stora mängder kol och enligt aktuella vetenskapliga 
undersökningar kan den så kallade kolskulden för att gräsmarker förändrats vara så pass stor 
att den motsvarar 90 år.

Ändringsförslag 834
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Våtmarker enligt 
Ramsarkonventionens definition, förutsatt 
att de erkänts i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4 andra stycket. 

Or. en
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Ändringsförslag 835
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Bestämmelserna i den här punkten gäller 
inte om marken, vid tidpunkten då 
råvarorna anskaffades, hade samma status 
som i maj 2003.

Or. en

Motivering

Kommissionens text belönar sådana som i spekulationssyfte skövlat skog i avvaktan på att 
marknaden i Europa ska växa, vilket man sett i Sydöstasien. Dessutom, vilket är ännu 
allvarligare, skulle en tidsgräns som ligger så pass nära nuet bli till skada för tidsgränsen 
1990 som uppställdes i Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling. 2003 var den tidpunkt 
då EU lagstiftade om stöd till biobränslen.

Ändringsförslag 836
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska uppdra åt det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
att föreslå harmoniserade kriterier och 
specifikationer som ska användas vid 
fastställandet av vad som ska omfattas av
led a och b och hur detta bör fastställas 
och granskas.

Or. en

Motivering

Det är väsentligt att samma kriterier, indikatorer och metoder tillämpas konsekvent överallt 
inom EU. CEN ger oss den rätta ramen och förfogar över tillräckligt med expertis för denna 
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uppgift och har redan inlett arbetet med den. Gemenskapslagstiftningen bör följa artikel 95 i 
EU-fördraget.

Ändringsförslag 837
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska uppdra åt det 
europeiska standardiseringsorganet CEN 
att föreslå harmoniserade kriterier och 
specifikationer som ska användas vid 
fastställandet av vad som ska omfattas av
led a och b och hur detta bör fastställas 
och granskas.

Or. en

Motivering

Det är väsentligt att samma kriterier, indikatorer och metoder tillämpas konsekvent överallt 
inom EU. CEN ger oss den rätta ramen och förfogar över tillräckligt med expertis för denna 
uppgift och har redan inlett arbetet med den. Gemenskapslagstiftningen bör följa artikel 95 i 
EU-fördraget.

Ändringsförslag 838
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkter 4a, 4b och 4c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Produktionen av biomassa för 
energiändamål får inte bli en fara för en 
tryggad livsmedelsförsörjning eller för 
användningen av biomassa på det lokala 
planet.
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Kommissionen ska årligen rapportera om 
följande:
a) Förändringar i markanvändningen i de 
regioner där det produceras biomassa.
b) Förändringar i livsmedelspriserna på 
världsmarknaden och i de regioner där 
det produceras biomassa.
4b. Vid produktionen och 
vidareförädlingen av biomassa ska 
jordmånen och dess kvalitet förbli 
oförändrad eller förbättras.
a) Inga överträdelser av nationella lagar 
och föreskrifter om markskötsel får 
inträffa. 
b) Vid produktionen och 
vidareförädlingen av biomassa ska bästa 
praxis tillämpas för att jordmånen och 
dess kvalitet ska bevaras eller förbättras.
4c. Vid produktionen och 
vidareförädlingen av biomassa ska 
tillgångarna på grundvatten och ytvatten 
inte utarmas och vattenkvaliteten ska 
förbli oförändrad eller förbättras.
a) Inga överträdelser av nationella lagar 
och föreskrifter om vattenvård får 
inträffa. 
b) Vid produktionen och 
vidareförädlingen av biomassa ska bästa 
praxis tillämpas för att så lite vatten som 
möjligt ska gå åt och vattenkvaliteten 
bevaras eller förbättras. 
c) Vid produktionen och 
vidareförädlingen av biomassa ska vatten 
från icke-förnybara tillgångar inte 
användas.

Or. en

Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med 
bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
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samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).

Ändringsförslag 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Biobränslen och andra biovätskor ska 
inte beaktas för de syften som avses i 
punkt 1 om de mottagit bidrag, 
skattelättnader eller andra incitament 
från offentligt håll, avsedda att minska 
produktionskostnaderna för dem, så att de 
får en orättvis konkurrensfördel.

Or. en

Ändringsförslag 840
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapens territorium 
ska biomassa för energi beaktas för de 
syften som avses i punkt 1 endast om 
effektiva åtgärder vidtagits för att 
förhindra
(a) förorening av vattnet, också av 
grundvattnet,
(b) överdriven vattenförbrukning i 
områden med vattenbrist,
(c) luftförorening,
(d) försämring av jordmånens kvalitet.

Or. en
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Motivering

Rapporterna måste även omfatta en genomgripande bedömning av hur den ökande 
efterfrågan på bioenergi påverkar markanvändningen och utsläppen i samband med den. Om 
så inte sker kommer vi inte att kunna fastställa om den aktuella politiken faktiskt bidrar till 
minskade utsläpp eller inte. 

Ändringsförslag 841
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En prioritering är att biobränslen och 
andra biovätskor bör produceras 
utgående från avfallsmaterial, genom 
ökad produktivitet på mark som i dag är i 
bruk eller på skadade/oanvända marker, 
för att det ökande trycket på 
markanvändningen, liksom också de 
indirekta utsläppen av växthusgaserna, 
ska minimeras.
Kommissionen ska fastställa kriterier och 
geografiska områden för att avgöra vilka 
marker som ska omfattas av punkt 4.

Or. en

Motivering

Om bioenergin produceras utgående från avfallsprodukter eller genom odling på skadad 
mark minskar det tryck som produktionen av bioenergi innebär för mark, vatten och 
produktionen av livsmedelsgrödor och därför bör detta uppmuntras.
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Ändringsförslag 842
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Biomassa för energiändamål ska inte 
beaktas för de syften som avses i punkt 1 
om inte råvarorna för den odlats i 
enlighet med följande kriterier:
(a) Respekt för ortsinvånarnas och 
ursprungsfolkens rättigheter till marken, 
enligt vad som fastställts i FN:s 
konvention om ursprungsfolkens 
rättigheter och andra relevanta 
internationella ramar, såsom att:
– rätten att använda marken kan påvisas 
och inte har bestridits på laga grund av 
ortsinvånare med påvisbara rättigheter,
– användningen av marken för 
produktion av biomassa för 
energiändamål inte minskar övriga 
användares rättigheter enligt lag, 
sedvanerätt eller tradition, utan att de gett 
sitt fria och väl underbyggda 
förhandssamtycke till detta.
(b) Förfaranden för samråd och 
kommunikation med ortsinvånare och 
lokala intressegrupper genom deras egna 
institutioner.
(c) Nationell arbetarskydds- och 
minimilönelagstiftning har följts.
(d) Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konventioner och 
rekommendationer i hithörande frågor 
har följts.
(e) Skäliga avtal som medger insyn har 
ingåtts med småbrukare och avtalen har 
följts. Framför allt ska
– överenskomna betalningar göras i tid 
och alla kostnader, avgifter och pålagor 
tydligt förklaras och överenskommas om 
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på förhand,
– prissättningen av insatsvaror, tjänster 
och produkter tydligt förklaras,
– återbetalningsplanerna för lån medge 
full insyn och ha rimliga räntesatser.

Or. en

Ändringsförslag 843
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i 
artikel 5.1 i den förordningen.

utgår

Or. en

Motivering

Samma kriterier för jordbrukshävd måste gälla för produktion både inom och utanför EU. Se 
den nya punkten 7a (föredragandens ändringsförslag 33) samt ändringsförslag från samma 
ledamot med kompletteringar av detta.
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Ändringsförslag 844
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i artikel 
5.1 i den förordningen.

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i artikel 
5.1 i den förordningen.

Detta ska på motsvarande sätt gälla för 
jordbruksråvaror som odlats utanför 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1.
Jordbruksråvaror som inte odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor ska beaktas i enlighet med 
punkt 1. Om sådana föreskrifter inte är 
tillämpliga ska det tas hänsyn framför allt 
till följande krav, som påverkar de globala 
och naturliga tillgångarna:
a) Ingen betydande ökning av utsläpp som 
kan förorsaka försurning, eutrofiering 
eller ozonförstöring eller som är giftiga.
b) Inga betydande störningar av markens 
funktion eller bördighet (till exempel 
bevarandet av nivån av organiskt 
material, erosionsbegränsning).
c) Inga betydande störningar av 
vattenkvaliteten eller vattenförsörjningen.
d) Ingen betydande försämring av den 
biologiska mångfalden eller mångfalden 
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bland ekosystemen.
e) Miljöriktig användning av gödselmedel 
och bekämpningsmedel.

Or. de

Motivering

För jordbruksråvaror som producerats i tredjeländer är det nödvändigt med tvärvillkor med 
motsvarande eller likvärdiga krav, för att hållbarheten hos de biobränslen som producerats 
utgående från dessa råvaror ska kunna garanteras. Det nuvarande förslaget innebär 
diskriminering av producenter inom EU.

Ändringsförslag 845
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i 
artikel 5.1 i den förordningen.

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i 
artikel 5.1 i den förordningen.

Föregående stycke ska på motsvarande 
sätt tillämpas på jordbruksråvaror som 
inte odlats i gemenskapen och som 
används för produktion av biobränslen 
och andra biovätskor. Om sådana 
föreskrifter inte är tillämpliga ska det tas 
hänsyn framför allt till följande krav, som 
påverkar de globala och naturliga 
tillgångarna:
a) Ingen betydande ökning av utsläpp som 
kan förorsaka försurning, eutrofiering 
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eller ozonförstöring eller som är giftiga.
b) Inga betydande störningar av markens 
funktion eller bördighet (till exempel 
bevarandet av nivån av organiskt 
material, erosionsbegränsning).
c) Inga betydande störningar av 
vattenkvaliteten eller vattenförsörjningen.
d) Ingen betydande försämring av den 
biologiska mångfalden eller mångfalden 
bland ekosystemen.
e) Miljöriktig användning av gödselmedel 
och bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

För jordbruksråvaror som producerats i tredjeländer är det nödvändigt med tvärvillkor med 
motsvarande eller likvärdiga krav, för att hållbarheten hos de biobränslen som producerats 
utgående från dessa råvaror ska kunna garanteras. Det nuvarande förslaget innebär 
diskriminering av producenter inom EU.

Ändringsförslag 846
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i artikel 
5.1 i den förordningen.

5. Jordbruksråvaror som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i artikel 
5.1 i den förordningen.
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Or. en

Motivering

Alla råvaror, oavsett var någonstans de odlats, bör följa samma miljökrav.

Ändringsförslag 847
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av biobränslen och andra 
biovätskor som beaktas för de syften som 
avses i punkt 1, ska anskaffas i enlighet 
med kraven och normerna under rubriken 
”Miljö” i de bestämmelser som anges i 
punkt A i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 och i enlighet med de 
minimikrav för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som anges i artikel 
5.1 i den förordningen.

5. Jordbruksråvaror som odlats i 
gemenskapen och som används för 
produktion av all biomassa som används 
för energiändamål och som beaktas för de 
syften som avses i punkt 1, ska anskaffas i 
enlighet med kraven och normerna under 
rubriken ”Miljö” i de bestämmelser som 
anges i punkt A i bilaga III till rådets 
förordning (EG) nr 1782/2003 och i 
enlighet med de minimikrav för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som anges i artikel 5.1 i den förordningen.

Or. en

Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med 
bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).
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Ändringsförslag 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkter 5 a och 4b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Biobränslen och andra biovätskor ska 
beaktas för de syften som avses i punkt 1 
endast om det land i vilket de odlats har 
ratificerat och effektivt genomfört 
samtliga nedanstående avtal och
konventioner:
– Konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter. 
– Konventionen om biologisk mångfald.
– Cartagenaprotokollet om biosäkerhet.
– Kyotoprotokollet till FN:s 
ramkonvention om klimatförändringen.
– Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention (nr 138) om
minimiålder för tillträde till arbete.
– Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention (nr 182) om förbud mot 
och omedelbara åtgärder för att avskaffa 
de värsta formerna av barnarbete.
– Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention (nr 105) angående 
avskaffande av tvångsarbete.
– Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention (nr 29) angående 
tvångs- eller obligatoriskt arbete.
– Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention (nr 100) angående lika 
lön för män och kvinnor för arbete av lika
värde.
– Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention (nr 111) angående 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning.
– Internationella arbetsorganisationens 
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(ILO) konvention (nr 87) angående
föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten.
– Att genomförandet av dessa avtal varit 
effektivt ska fastställas med hjälp av 
hänvisningar till det faktiska 
genomförandet i enlighet med 
genomförandebestämmelserna i 
konventionerna och, framför allt, till 
eventuella rekommendationer från 
sådana organ som med stöd av avtalen 
inrättats för att övervaka efterlevnaden av 
dem.
5b. Om ett land inte ratificerat de avtal 
som förtecknats i punkt 5a a men de 
nationella myndigheterna eller den 
ekonomiska aktören förser kommissionen 
med pålitlig information om att landets 
miljöskyddsnormer motsvarar dem som 
ingår i konventionerna ovan, då får 
kommissionen i enlighet med förfarandet 
i artikel 21.2 besluta att biobränslen och 
andra biovätskor får beaktas för de syften 
som avses i punkt 1.  

Or. en

Ändringsförslag 849
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Biobränslen och andra biovätskor ska 
beaktas för de syften som avses i punkt 1 
endast om det land i vilket de odlats har 
ratificerat och effektivt genomfört 
samtliga nedanstående miljöavtal:
1. Konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter. 
2. Konventionen om biologisk mångfald.
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3. Cartagenaprotokollet om biosäkerhet.
4. Kyotoprotokollet till FN:s 
ramkonvention om klimatförändringen.
Att genomförandet av dessa avtal varit 
effektivt ska fastställas med hjälp av 
hänvisningar till det faktiska 
genomförandet i enlighet med 
genomförandebestämmelserna i 
konventionerna och, framför allt, till 
eventuella rekommendationer från 
sådana organ som med stöd av avtalen 
inrättats för att övervaka efterlevnaden av 
dem.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med miljökriterierna i artikel 15a och därför måste de byggas ut.

Ändringsförslag 850
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Biobränslen och andra biovätskor ska 
beaktas för de syften som avses i punkt 1 
endast om effektiva åtgärder vidtagits för 
att förebygga följande:
(a) Försämring av ytvattnets och 
grundvattnets kvalitet genom utsläpp av 
förorenande ämnen och överdrivna 
mängder närsalter.
(b) Överdriven vattenförbrukning i 
områden med vattenbrist.

Or. en
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Ändringsförslag 851
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapens territorium 
ska biobränslen och andra biovätskor 
beaktas för de syften som avses i punkt 1
endast om det getts information i enlighet 
med artikel 16 i detta direktiv om att det i
samband med produktionen av 
biobränslen och andra biovätskor och 
råvarorna för dem
(a) gjorts en konsekvensbedömning för 
identifiering av eventuella områden och 
arter som avses i artikel 15.3 samt en 
skötselplan för att bevara eller förbättra 
deras status [liksom också för att följa led 
b–f i denna punkt] och skötselplanen
följts,
(b) förfarits på ett sätt som garanterar 
hållbar vattenanvändning, inberäknat 
hushållning med grundvattnet och 
förebyggande av föroreningar,
(c) förfarits på ett sätt som garanterar 
hållbar markvård, förebyggande av 
erosion och erosionsbegränsning,
(d) redogjorts för om det används sådana 
jordbrukskemikalier som av
Världshälsoorganisationen klassificeras 
som produkter i typ 1A eller 1B och klass 
2 eller som förtecknats i Stockholms- och 
Rotterdamkonventionerna och, i så fall, i 
vad mån odlarna aktivt söker efter 
alternativ till dem,
(e) eventuellt röjts mark genom svedning 
eller bortskaffats avfall genom 
förbränning samt i vad mån detta 
överensstämmer med den vägledning för 
god praxis som kommissionen ska ta fram 
i enlighet med det förfarande som avses i 
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artikel 21.2,
(f) uppfyllts de kriterier som förtecknats 
nedan, och i så fall i vilken utsträckning:
i) rätten att använda marken kan påvisas
och denna rätt har inte bestridits med laga 
skäl av ortsinvånare med påvisbara 
rättigheter enligt lag eller sedvanerätt,
ii) ortsinvånarna får ersättning för den 
mark som genom avtal förvärvats från 
dem och de rättigheter de genom avtal 
frånträtt, efter att de gett sitt fria och väl 
underbyggda förhandssamtycke till detta 
och avtal förhandlats fram genom deras 
egna institutioner,
iii) användningen av marken för odling 
av råvaror för biobränslen och andra 
biovätskor minskar inte övriga 
användares rättigheter enligt lag, 
sedvanerätt eller tradition, utan att de gett 
sitt fria och väl underbyggda 
förhandssamtycke till detta,
iv) inga råvaror får odlas på mark som 
förvärvats för ändamålet genom 
tvångsavhysning,
v) produktionen av råvaror för 
biobränslen och andra biovätskor ska 
varken använda eller stödja tvångsarbete, 
i vilket ska inberäknas skyldighet att 
utföra arbete som betalning för skuld
[enligt definitionerna i ILO:s 
konventioner nr 29 och 105],
(1) företaget får inte till någon del 
innehålla arbetstagarnas löner, förmåner, 
egendom eller dokument för att 
arbetstagarna ska stanna kvar inom 
produktionen,
(2) företaget får inte heller tillgripa några 
fysiska eller psykiska tvångsmedel för att 
arbetstagarna ska stanna kvar inom 
produktionen,
(3) arbetstagarna ska ha frihet att lämna 
anställningen efter rimlig uppsägningstid,
(4) makar och barn till kontraktsarbetare 
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får inte åläggas arbeta i produktionen,
vi) inga barn under 15 år deltar i arbetet 
(om inte det utförs på familjejordbruk och 
utan att störa barnens pedagogiska, 
moraliska, sociala och fysiska utveckling) 
och inget riskfyllt eller farligt arbete 
utförs av arbetstagare som inte fyllt 18 år,
vii) alla arbetstagare har lagenliga avtal 
och bör få skälig avlöning utgående från 
avtalsvillkoren,
(1) lönen ska betalas kontant eller i en för 
arbetstagarna lämplig annan form och 
utbetalningen ska ske regelbundet och i 
skälig tid,
(2) löneavdrag är inte tillåtna som 
disciplinär åtgärd och inga andra 
löneavdrag som inte finns föreskrivna i 
nationell lagstiftning ska tillåtas, om inte 
den berörde arbetstagaren uttryckligen 
samtyckt. Alla disciplinära åtgärder ska 
bokföras.
(3) bostadsförmån och andra förmåner 
ska inte automatiskt dras av från 
minimilönen eller lön enligt gällande 
branschavtal såsom betalning in natura,
(4) vid ackordsarbete ska lönesättningen 
vara sådan att arbetstagaren åtminstone 
uppnår minimilön eller lön enligt 
gällande norm i branschen (beroende på 
vilken som är högst) då arbetet utförs
under normal arbetstid och normala 
arbetsförhållanden.

Or. en
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Ändringsförslag 852
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapens territorium 
ska energi från biomassa, biobränslen 
och andra biovätskor beaktas för de syften 
som avses i punkt 1 endast om effektiva 
åtgärder vidtagits för att förebygga 
följande:
(a) Försämring av ytvattnets och 
grundvattnets kvalitet genom utsläpp av 
förorenande ämnen och överdrivna 
mängder närsalter.
(b) Överdriven vattenförbrukning i 
områden med vattenbrist.

Or. en

Motivering

Villkoren för hållbart jordbruk måste följas på bredare bas både inom och utanför EU och 
det är mycket viktigt att inte den ökade produktionen av biobränslen leder till att vattnet och 
marken försämras.

Ändringsförslag 853
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapens territorium 
ska biobränslen och andra biovätskor 
beaktas för de syften som avses i punkt 1
endast om det getts information i enlighet 
med artikel 16 i detta direktiv om att i 
samband med produktionen av 
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biobränslen och andra biovätskor och 
råvarorna för dem
i) rätten att använda marken kan påvisas 
och denna rätt har inte bestridits med laga 
skäl av ortsinvånare med påvisbara 
rättigheter enligt lag eller sedvanerätt,
ii) ortsinvånarna får ersättning för den 
mark som genom avtal förvärvats från 
dem och de rättigheter de genom avtal 
frånträtt, efter att ha gett sitt fria och väl 
underbyggda förhandssamtycke till detta 
och avtal förhandlats fram genom deras 
egna institutioner,
iii) inga råvaror får odlas på mark som 
förvärvats för ändamålet genom 
tvångsavhysning,
iv) produktionen av råvaror för 
biobränslen och andra biovätskor ska 
varken använda eller stödja tvångsarbete, 
i vilket ska inberäknas skyldighet att 
utföra arbete som betalning för skuld, och 
inte heller barnarbete, enligt 
definitionerna i ILO:s konventioner nr 
29, 105, 138 och 182,
v) alla arbetstagare har lagenliga avtal 
och bör få skälig avlöning samt åtnjuta 
organisationsrätt och kollektiv 
förhandlingsrätt samt frihet från 
diskriminering, enligt definitionerna i 
ILO:s konventioner nr 100, 111, 87 och 
98.

Or. en

Ändringsförslag 854
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Producenterna ska sträva efter att, 
alltid när det är möjligt, ersätta och 
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minska förbrukningen av 
jordbrukskemikalier, gödselmedel och 
bekämpningsmedel. Inga sådana ämnen 
ska användas som antingen
(i) klassificerats av 
Världshälsoorganisationen (WHO) som 
bekämpningsmedel i klass I och II,
(ii) omfattas av Rotterdamkonventionens 
förfarande med förhandsgodkännande 
sedan information lämnats,
(iii) omfattas av eller föreslagits för 
införande i Stockholmskonventionen om 
långlivade organiska föroreningar.

Or. en

Motivering

Minskad kemikalieanvändning innebär mindre förbrukning av fossila bränslen och bidrar 
således till minskade utsläpp. Dessutom är somliga kemikalier ytterst skadliga för människors 
hälsa och för miljön och bör totalförbjudas för användning vid produktionen av biobränslen.
Eftersom biobränslen inte är avsedda som livsmedel kunde följden i annat fall bli en 
uppluckring av miljönormerna till skydd för människors hälsa så att farliga ämnen kunde 
användas i miljön.

Ändringsförslag 855
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om ett land inte ratificerat de avtal 
som förtecknats i punkt 5a a men de 
nationella myndigheterna eller den 
ekonomiska aktören förser kommissionen 
med pålitlig information om att landets 
miljöskyddsnormer motsvarar dem som 
ingår i konventionerna ovan, då får 
kommissionen i enlighet med förfarandet 
i artikel 21.2 besluta att biobränslen och 
andra biovätskor får beaktas för de syften 
som avses i punkt 1.  
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Or. en

Motivering

Det räcker inte med miljökriterierna i artikel 15a och därför måste de byggas ut.

Ändringsförslag 856
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Kommissionen ska vartannat år inför 
Europaparlamentet och rådet rapportera 
om hur den ökade efterfrågan på 
biobränslen påverkar den sociala 
hållbarheten inom gemenskapen och i 
tredjeländer och om hur EU:s 
biobränslepolitik påverkar 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
utvecklingsländernas invånares 
ekonomiska möjligheter till 
livsmedelsanskaffning samt 
utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv. 
Den första rapporten ska läggas fram 
2012. I rapporten ska frågan om 
respekten för rättigheterna till 
markanvändning beröras. I rapporten 
ska, för varje land som är en betydande 
källa till råvaror för biobränslen som 
förbrukas inom EU, anges om landet i 
fråga ratificerat var och en av 
Internationella arbetsorganisationens
(ILO) nedan angivna konventioner:
i) Konvention (nr 138) om minimiålder 
för tillträde till arbete.
ii) Konvention (nr 182) om förbud mot 
och omedelbara åtgärder för att avskaffa 
de värsta formerna av barnarbete.
iii) Konvention (nr 105) angående 
avskaffande av tvångsarbete.
iv) Konvention (nr 29) angående tvångs-
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eller obligatoriskt arbete.
v) Konvention (nr 100) angående lika lön 
för män och kvinnor för arbete av lika
värde.
vi) Konvention (nr 111) angående 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning.
vii) Konvention (nr 87) angående 
föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten.
viii) Konvention (nr 98) angående 
tillämpning av principerna för 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten.
Kommissionen ska, utgående från den 
information den förfogar över, rapportera 
om genomförandet av dessa konventioner.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med miljökriterierna i artikel 15a och därför måste de byggas ut och 
regelbundna rapporter från kommissionen är nödvändiga.

Ändringsförslag 857
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Kommissionen ska varje år inför 
Europaparlamentet och rådet rapportera 
om hur den ökade efterfrågan på 
biobränslen påverkar den sociala 
hållbarheten inom gemenskapen och i 
tredjeländer och om hur EU:s 
biobränslepolitik påverkar 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
utvecklingsländernas invånares 
ekonomiska möjligheter till 
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livsmedelsanskaffning samt 
utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv.
Den första rapporten ska läggas fram 
2010.
I rapporten ska frågan om respekten för 
rättigheterna till markanvändning 
beröras. I rapporten ska, för varje land 
som är en betydande källa till råvaror för 
biobränslen som förbrukas inom EU, 
anges om landet i fråga ratificerat och 
genomfört var och en av Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) nedan 
angivna konventioner:
i) Konvention (nr 138) om minimiålder 
för tillträde till arbete.
ii) Konvention (nr 182) om förbud mot 
och omedelbara åtgärder för att avskaffa 
de värsta formerna av barnarbete.
iii) Konvention (nr 105) angående 
avskaffande av tvångsarbete.
iv) Konvention (nr 29) angående tvångs-
eller obligatoriskt arbete.
v) Konvention (nr 100) angående lika lön 
för män och kvinnor för arbete av lika
värde.
vi) Konvention (nr 111) angående 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning.
vii) Konvention (nr 87) angående 
föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten.
viii) Konvention (nr 98) angående 
tillämpning av principerna för 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten.
Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Or. en
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Motivering

Sociala kriterier måste ingå i förslaget. Kommissionen bör varje år sammanställa en särskild 
rapport om de många olika konsekvenser som den ökade efterfrågan på och användningen av 
biobränslen för med sig i socialt hänseende. Vid behov bör kommissionen föreslå 
korrigerande åtgärder utgående från rapporten.

Ändringsförslag 858
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Om så är befogat ska småbrukare, 
producentorganisationer och kooperativ 
kunna ansöka om 
gruppcertifieringssystem, ifall 
granskningsförfarandena innebär en 
oskälig administrativ belastning för dem.

Or. en

Ändringsförslag 859
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta 
biobränslen och andra biovätskor som 
producerats i enlighet med den här 
artikeln.

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få bygga ut EU:s kriterier med ytterligare kriterier.
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Ändringsförslag 860
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta 
biobränslen och andra biovätskor som 
producerats i enlighet med den här 
artikeln.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 861
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta biobränslen 
och andra biovätskor som producerats i 
enlighet med den här artikeln.

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av ytterligare skäl som 
rör hållbarhet vägra att beakta biobränslen 
och andra biovätskor som producerats i 
enlighet med den här artikeln.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kan reagera snabbare än kommissionen om det uppstår oförutsedda 
farhågor om biobränslenas hållbarhet och därför bör de vid behov kunna föreskriva 
ytterligare hållbarhetskriterier.
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Ändringsförslag 862
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta biobränslen 
och andra biovätskor som producerats i 
enlighet med den här artikeln.

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta biobränslen 
och andra biovätskor som producerats i 
enlighet med den här artikeln.
Medlemsstaterna får inte heller vägra 
tillåta användning av biomassa med 
ursprung i genmodifierat material.

Or. fr

Motivering

Tack vare genmodifieringstekniken har innehållet av olja i vissa växter som används vid 
tillverkning av biobränsle kunnat ökas med mer än 40 procent. Europeiska unionen kan inte 
komma till rätta utan dessa biotekniska framsteg.

Ändringsförslag 863
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta biobränslen 
och andra biovätskor som producerats i 
enlighet med den här artikeln.

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta biomassa
som producerats i enlighet med den här 
artikeln.

Or. en

Motivering

De nuvarande hållbarhetskriterierna ger inga garantier för att biomassan är hållbar och tar 
inte hänsyn till alla aspekter på hållbarheten. Syftet med detta ändringsförslag är att få med 
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bättre hållbarhetskriterier. Miniminormerna för inbesparingarna av växthusgasutsläpp i 
samband med bränslen för elproduktion och transporter följer vad som kan väntas med hjälp 
av nuvarande biomassaflöden och biomassateknik (utgående från aktuell litteratur).

Ändringsförslag 864
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på 
ett hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa 
än biobränslen och biovätskor. Rapporten 
ska i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

utgår

Or. de

Motivering

Hållbarhetskriterier bör tillämpas på alla källor till bioenergi. De grundläggande villkoren 
bör utvecklas med tanke på biobränslen, andra biovätskor och biomassa.

Ändringsförslag 865
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på 
ett hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa 
än biobränslen och biovätskor. Rapporten 
ska i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 

utgår
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hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterierna för energimässig användning av biomassa bör fastställas i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 866
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på 
ett hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor. Rapporten ska 
i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta hållbarhetskriterier
för energimässig användning av andra 
typer av biomassa än biobränslen och 
biovätskor. Dessa kriterier ska åtföljas av 
hållbarhetskriterier för annan 
energianvändning av biomassa.
Medlemsstaterna ska ålägga de 
ekonomiska aktörerna att senast den 
31 december 2011 styrka att de av 
kommissionens fastställda 
hållbarhetskriterierna respekterats.

Or. it

Motivering

Samma hållbarhetskriterier bör gälla för både biomassa och biobränslen och träda i kraft 
samtidigt eller åtminstone med ringa tidsavstånd för att vi ska kunna undvika obefogade 
snedvridningar av konkurrensen eller risken att uppmuntra till användning av icke-förnybar 
energi.
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Ändringsförslag 867
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa 
än biobränslen och biovätskor. Rapporten 
ska i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för trävaruindustrin, 
livsmedelsindustrin och oljeindustrin. 
Rapporten ska i lämpliga fall åtföljas av 
förslag till Europaparlamentet och rådet på 
ett hållbarhetssystem för de industrigrenar 
som angetts ovan.

Or. en

Motivering

Enda sättet att uppfylla målen i fråga om att mildra verkningarna av klimatförändringen, slå 
vakt om den biologiska mångfalden och skydda arbetstagarnas sociala rättigheter är om 
hållbarhetskraven får omfatta all biomassa för energiändamål i detta direktiv och dessutom 
alla sektorer inom industrin – olje-, livsmedels- och trävaruindustrin – som står i växelverkan 
med biobränslena.

Ändringsförslag 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor. Rapporten ska 
i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för trävaruindustrin, 
livsmedelsindustrin och oljeindustrin samt 
för energimässig användning av andra 
typer av biomassa än biobränslen och 
biovätskor. Rapporten ska i lämpliga fall 
åtföljas av förslag till Europaparlamentet 
och rådet på ett hållbarhetssystem för 
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annan energianvändning av biomassa.

Or. en

Ändringsförslag 869
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor. Rapporten ska 
i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor. I rapporten 
ska det tas hänsyn till nuvarande 
föreskrifter och normer och principer för 
hållbart skogsbruk samt till det arbete 
som pågår för att utveckla normer på 
detta område. Rapporten ska i lämpliga fall 
åtföljas av förslag till Europaparlamentet 
och rådet på ett hållbarhetssystem för 
annan energianvändning av biomassa.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har redan i dag en omfattande skogsbrukslagstiftning. Därför bör det tas 
hänsyn till praxis inom hållbar skogsskötsel när det övervägs att hållbarhetskriterierna ska 
utsträckas till all användning av biomassa. 

Ändringsförslag 870
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 

7. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen rapportera om kraven på ett 
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hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor. Rapporten ska 
i lämpliga fall åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet på ett 
hållbarhetssystem för annan 
energianvändning av biomassa.

hållbarhetssystem för energimässig 
användning av andra typer av biomassa än 
biobränslen och biovätskor. I rapporten 
ska det tas hänsyn till nuvarande 
föreskrifter och normer och principer för 
hållbart skogsbruk samt till det arbete 
som pågår för att utveckla normer på 
detta område. Rapporten ska i lämpliga fall 
åtföljas av förslag till Europaparlamentet 
och rådet på ett hållbarhetssystem för 
annan energianvändning av biomassa.

Or. en

Motivering

Om hållbarhetskriterierna för biomassa eventuellt utvidgas måste det tas hänsyn till 
nuvarande principer och föreskrifter för hållbart skogsbruk samt till det arbete som pågår för 
att utveckla normer.

Ändringsförslag 871
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Energi från biomassa ska beaktas för
de syften som avses i punkt 1 endast om 
effektiva åtgärder vidtagits för att 
förhindra
(a) försämring av ytvattnets och 
grundvattnets kvalitet genom utsläpp av 
förorenande ämnen och överdrivna 
mängder närsalter,
(b) överdriven vattenförbrukning i 
områden med vattenbrist,
(c) luftförorening,
(d) försämring av jordmånens kvalitet.
Vid produktionen av råvaror för biomassa 
vid efterlevnad av punkt 1 ska inga 
genetiskt modifierade växter eller 



PE409.428v01-00 128/133 AM\731121SV.doc

SV

produkter av dem få användas, vare sig 
inom gemenskapen eller i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Samma kriterier måste gälla för jordbruket både inom och utanför EU. Ändringsförslaget 
bygger på ändringsförslag 33 från föredraganden för att göra det mera begripligt.

Ändringsförslag 872
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. . Kommissionen ska vart tredje år 
inför Europaparlamentet och rådet 
rapportera om hur den ökade efterfrågan 
på biobränslen påverkar den sociala 
hållbarheten inom gemenskapen och i 
tredjeländer och om hur EU:s 
biobränslepolitik påverkar 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
utvecklingsländernas invånares 
ekonomiska möjligheter till
livsmedelsanskaffning samt 
utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv. 
I rapporten ska frågan om respekten för 
rättigheterna till markanvändning 
beröras. I samband med sociala frågor 
och frågor om rättigheterna till 
markanvändning ska det hänvisas till hur 
samma frågor behandlas i förbindelse 
med oljeutvinning.
Den första rapporten ska läggas fram 
2012.
Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Or. en
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Motivering

Det är lämpligt att det fastställs sociala hållbarhetskriterier för biobränsleproduktionen.
Såsom kommissionen dock angett i sin konsekvensbedömning går det dock inte, av tekniska 
och administrativa skäl, att tillämpa sådana kriterier på enskilda försändelser av 
biobränslen. Vid bedömningen av om biobränslena socialt sett är till nytta på det lokala 
planet bör det alltid hänvisas till vilka konsekvenser produktionen av biobränslen från 
biomassa för med sig och dessa konsekvenser måste alltid ses i relation till och jämföras med 
hur oljeutvinningen påverkar samhällena.

Ändringsförslag 873
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Energi från biomassa ska beaktas för
de syften som avses i punkt 1 endast om 
effektiva åtgärder vidtagits för att 
förhindra
(a) försämring av ytvattnets och 
grundvattnets kvalitet genom utsläpp av 
förorenande ämnen och överdrivna 
mängder närsalter,
(b) överdriven vattenförbrukning i 
områden med vattenbrist.

Or. en

Ändringsförslag 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Energi från biomassa ska beaktas för
de syften som avses i punkt 1 endast om 
effektiva åtgärder vidtagits för att 
förhindra
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(a) försämring av ytvattnets och 
grundvattnets kvalitet genom utsläpp av 
förorenande ämnen och överdrivna 
mängder närsalter,
(b) överdriven vattenförbrukning i 
områden med vattenbrist.

Or. en

Motivering

I hållbarhetskriterierna för biomassa bör det tas med att vattenförorening bör undvikas.

Ändringsförslag 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Kommissionen ska vartannat år inför 
Europaparlamentet och rådet rapportera 
om hur den ökade efterfrågan på 
biobränslen påverkar den sociala 
hållbarheten inom gemenskapen och i 
tredjeländer och om hur EU:s 
biobränslepolitik påverkar 
livsmedelstillgången i exportländerna, 
utvecklingsländernas invånares 
ekonomiska möjligheter till 
livsmedelsanskaffning samt 
utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv. 
Den första rapporten ska läggas fram 
2012. I rapporten ska frågan om 
respekten för rättigheterna till 
markanvändning beröras. I rapporten 
ska, för varje land som är en betydande 
källa till råvaror för biobränslen som 
förbrukas inom EU, anges om landet i 
fråga ratificerat var och en av 
Internationella arbetsorganisationens
(ILO) nedan angivna konventioner:
(i) Konvention (nr 138) om minimiålder 
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för tillträde till arbete.
(ii) Konvention (nr 182) om förbud mot 
och omedelbara åtgärder för att avskaffa 
de värsta formerna av barnarbete.
(iii) Konvention (nr 105) angående 
avskaffande av tvångsarbete.
(iv) Konvention (nr 29) angående tvångs-
eller obligatoriskt arbete.
(v) Konvention (nr 100) angående lika lön 
för män och kvinnor för arbete av lika
värde.
(vi) Konvention (nr 111) angående 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning.
(vii) Konvention (nr 87) angående 
föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten.
(viii) Konvention (nr 98) angående 
tillämpning av principerna för 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten.
Kommissionen ska, om så är befogat, 
föreslå korrigerande åtgärder.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehöll inga sociala kriterier och en av de orsaker som angetts för 
detta var att det kunde strida mot Världshandelsorganisationens (WTO) regler om sådana 
kriterier togs med. Nu föreslås det att kommissionen vartannat år bör sammanställa en 
särskild rapport om de många olika konsekvenser som den ökade efterfrågan på och 
användningen av biobränslen för med sig i socialt hänseende. Vid behov bör kommissionen 
föreslå korrigerande åtgärder utgående från rapporterna.
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Ändringsförslag 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. . Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapens territorium 
ska biobränslen och andra biovätskor 
beaktas för de syften som avses i punkt 1
endast om de råvaror utgående från vilka 
de producerats odlats i enlighet med 
följande kriterier:
(a) Internationella normer för 
ursprungsfolkens och ortsinvånarnas rätt 
att ge samtycke och bli hörda i sak har 
följts och barnen beretts det skydd som 
följer av FN:s organ och konventioner.
(b) FN-härledda normer för mänskliga 
rättigheter respekterats under 
produktionscykeln för råvarorna.
Överensstämmelsen med de kriterier som 
förtecknats i punkt 8 måste kontrolleras i 
enlighet med artikel 16, framför allt 
genom medverkan i frivilliga 
internationella eller nationella system 
med normer för produktionen av hållbara 
biobränslen och andra biovätskor och 
certifiering av att produktionen av 
biobränslen och andra biovätskor 
uppfyller dessa normer.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inga sociala kriterier. Då man erinrar sig aktuella 
rapporter om under vilka dåliga sociala villkor somliga biobränslen produceras är det 
mycket viktigt att sådana kriterier fastställs. Med hjälp av sociala kriterier skulle vi i 
möjligaste mån få garantier för att de biobränslen som förbrukas i EU produceras i enlighet 
med avtalade sociala normer och normer för arbetsförhållandena. Detta ändringsförslag 
innehåller ett krav på att de ekonomiska aktörerna ska uppfylla sociala kriterier som har sin 
grund i relevanta FN-konventioner.
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