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Ändringsförslag 1030
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Vägledande plan utgår
Den vägledande plan som avses i artikel 
3.2 ska ange följande andelar förnybar 
energi:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), som ett 
genomsnitt för tvåårsperioden 2011–2012 
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), som ett 
genomsnitt för tvåårsperioden 2013–2014
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), som ett 
genomsnitt för tvåårsperioden 2015–2016
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), som ett 
genomsnitt för tvåårsperioden 2017–2018
där
S2005 = medlemsstatens andel 2005 enligt 
tabellen i del A,
och
S2020 = medlemsstatens andel 2020 enligt 
tabellen i del A.

Or. de

Motivering

Målet bör vara mindre byråkrati, inte mer.
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Ändringsförslag 1031
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Vägledande plan B. Obligatorisk plan

Or. en

Ändringsförslag 1032
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Vägledande plan B. Obligatorisk plan med interimistiska 
mål

Or. en

Motivering

För att garantera att EU:s och medlemsstaternas övergripande mål för 2020 uppfylls är det 
nödvändigt att också obligatoriska interimistiska mål antas. Den plan som föreslås i bilaga IB 
börjar på en låg nivå och lämnar den största ökningen av förnybara energikällor till de sista 
åren före 2020. Om inte kurvan följs kommer det att bli mycket svårt för medlemsstaterna att 
nå målet för 2020. Det bör därför anses vara ett absolut nödvändigt minimum. 

Ändringsförslag 1033
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vägledande plan som avses i 
artikel 3.2 ska ange följande andelar 

Den obligatoriska plan som avses i 
artikel 3.2 ska ange följande andelar 
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förnybar energi: förnybar energi:

Or. en

Ändringsförslag 1034
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga II – Normaliseringsregel för att 
redovisa el från vattenkraft

utgår

Följande regel ska tillämpas vid 
redovisningen av el från vattenkraft i en 
medlemsstat:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

där
N = referensår
QN(norm) = normaliserad el som 
producerats i samtliga vattenkraftverk i 
medlemsstaten under år N, för 
redovisningsändamål
Qi = mängden el som faktiskt producerats 
i samtliga kraftverk i medlemsstaten 
under år i, mätt i GWh 
Ci = den totala installerade kapaciteten i 
samtliga kraftverk i medlemsstaten under 
år i, mätt i MW.

Or. en
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Ändringsförslag 1035
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga II – ny del som ska läggas till i slutet av bilagan

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om statistiken för avrinningen är känd 
kan elproduktionen beräknas med hjälp 
av det genomsnittliga värdet för 
avrinningen under de senaste 15 åren 
enligt följande formel:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * tid
där:
QE’ = elproduktion
Hm = genomsnittlig fallhöjd
Vm = genomsnittligt vattenflöde
g = gravitationskonstant
ρ = densitet
η = effektivitet
För vattenkraften från små 
vattenkraftverk kommer mindre höjningar 
att genomföras. Av det skälet räcker det i 
detta fall med den årliga rapporten om 
den faktiska årliga elproduktionen.
Tillkommande elproduktion beräknas 
genom en procentuell ökning av de 
aktuella variablerna.

Or. de

Motivering

Normaliseringsregeln för vattenkraften måste kompletteras, eftersom produktionen av 
vattenkraft från nya anläggningar inte framgår tillräckligt på grund av för liten variation 
(+/- 10 procent) i upplösningen av den naturliga avrinningen. Om den årliga elproduktionen 
vid en anläggning ökar utan att den maximala kapaciteten ökar kommer den tillkommande 
elproduktionen att helt kunna räknas till godo först efter 15 år. Omvänt kommer andelen 
förnybara energikällor att öka otillbörligt mycket genom den föreslagna formeln och minskar 
långsamt först om 15 år.
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Ändringsförslag 1036
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Normaliseringsregel för att redovisa el 

från vindkraft
Följande regel ska tillämpas vid 
redovisningen av el från vindkraft i en 
medlemsstat:

där
N = referensår
QN(norm) = normaliserad el som har 
producerats i samtliga vindkraftverk i 
medlemsstaten under år N, för 
redovisningsändamål;
Qi = mängden el som faktiskt har 
producerats i samtliga kraftverk i 
medlemsstaten under år i, mätt i GWh;
Ci = den totala installerade kapaciteten i 
samtliga kraftverk i medlemsstaten under 
år i, mätt i MW.

Or. de

Motivering

Liksom vattenkraft kan också vindkraft somliga år uppvisa stora variationer. Vindkapaciteten 
bör därför normaliseras, så att minimimålen på medellång sikt kan jämföras mellan alla 
EU-länder.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Ändringsförslag 1037
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

Den certifiering av installatörer som föreskrivs i bilaga IV behövs inte, eftersom man kan 
hänvisa till direktiv 2005/36/EG och ytterligare bestämmelser endast skulle leda till en 
onödig ökning av byråkratin.

Ändringsförslag 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Bilaga IV – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier som avses i artikel 13.3 
skavara följande:

Följande kriterier gäller endast för 
certifieringssystem enligt artikel 13.3:

Or. de

Motivering

Den certifiering av installatörer som föreskrivs i bilaga IV är endast nödvändig om det inte 
finns några erkända system för yrkeskvalifikationer i medlemsstaterna. 



AM\732231SV.doc 9/71 PE409.503v01-00

SV

Ändringsförslag 1039
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga IV – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier som avses i artikel 13.3 ska 
vara följande:

Följande kriterier gäller endast för 
certifieringssystem enligt artikel 13.3:

Or. de

Motivering

Den certifiering av installatörer som föreskrivs i bilaga IV är endast nödvändig om det inte 
finns några erkända system för yrkeskvalifikationer i medlemsstaterna. Från företagens 
synpunkt skulle ytterligare en tvingande certifiering vid sidan av de redan existerande 
innehållsmässigt och tidsmässigt mycket stora kraven på kvalifikationer endast leda till 
ytterligare onödig och hindrande byråkrati. Om ytterligare kvalifikationer och repetition av 
kunskaper krävs kan det ordnas genom frivillig fortbildning på marknaden. 

Ändringsförslag 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Bilaga IV – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier som avses i artikel 13.3 ska 
vara följande:

Följande kriterier gäller endast för 
certifieringssystem enligt artikel 13.3:

Or. de

Motivering

Den certifiering av installatörer som föreskrivs i bilaga IV är endast nödvändig om det inte 
finns några erkända system för yrkeskvalifikationer i medlemsstaterna. Från företagens 
synpunkt skulle ytterligare en tvingande certifiering vid sidan av de redan existerande 
innehållsmässigt och tidsmässigt mycket stora kraven på kvalifikationer endast leda till 
ytterligare onödig och hindrande byråkrati. Om ytterligare kvalifikationer och repetition av 
kunskaper krävs kan det ordnas genom frivillig fortbildning på marknaden.
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Ändringsförslag 1041
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Certifieringsprocessen ska vara öppen 
och tydligt beskriven av medlemsstaten 
eller av det administrativa organ som 
medlemsstaten utsett.

1. Certifieringsprocessen ska vara öppen 
och tydligt ange att ett certifieringsorgan 
ska utses och ackrediteras av 
medlemsstaterna (i enlighet med 
EN ISO 17024).

Or. en

Motivering

Certifiering av personal i enlighet med EN ISO 17024 garanterar kontinuerligt uppdaterad 
utbildning (ny teknisk utveckling och nya bestämmelser och förordningar kan lätt införlivas). 
Ackreditering enligt EN ISO garanterar dessutom tydliga regler så att utbildning, 
kvalifikationer och kunskaper är jämförbara i hela Europa.

Denna strategi möjliggör ömsesidigt erkännande av kunskaper i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 1042
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Certifieringsprocessen ska vara öppen 
och tydligt beskriven av medlemsstaten 
eller av det administrativa organ som 
medlemsstaten utsett.

1. Certifieringsprocessen ska vara öppen 
och tydligt ange att ett certifieringsorgan 
ska utses och ackrediteras av 
medlemsstaterna (i enlighet med 
EN ISO 17024).

Or. en

Motivering

Certifiering av personal i enlighet med EN ISO 17024 garanterar kontinuerligt uppdaterad 
utbildning (ny teknisk utveckling och nya bestämmelser och förordningar kan lätt införlivas). 
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Ackreditering enligt EN ISO garanterar dessutom tydliga regler så att utbildning, 
kvalifikationer och kunskaper är jämförbara i hela Europa.

Ändringsförslag 1043
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, solceller och 
solfångare ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av 
en ackrediterad utbildningsleverantör.

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, ytliga 
geotermiska system, solceller och 
solfångare ska erbjudas möjligheten att
certifieras av ett utomstående 
certifieringsorgan. Certifiering ska 
tilldelas en installatör efter ett godkänt 
prov som innehåller både teoretiska och 
praktiska delar. Installatören måste ha de 
kunskaper som krävs för att installera de 
relevanta utrustningarna och systemen 
och uppfylla kundens krav på prestanda 
och tillförlitlighet, utföra 
fackmannamässigt arbete av hög kvalitet 
samt efterleva alla tillämpliga regler och 
normer, däribland om energimärkning 
och ekologisk märkning. I provet ska en 
praktisk uppgift där installation av 
pannor och ugnar för biomassa, 
värmepumpar, anläggningar för solceller 
eller solfångare har genomförts på 
godkänt sätt ingå.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att installationens kvalitet garanteras.
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Ändringsförslag 1044
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, solceller och 
solfångare ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av 
en ackrediterad utbildningsleverantör.

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, solceller och 
solfångare samt installatörer av 
horisontala eller vertikala 
värmekollektorer (t. ex. borrnings- och 
byggföretag) ska certifieras av ett 
ackrediterat certifieringsorgan.

Or. en

Motivering

Certifiering av personal i enlighet med EN ISO 17024 garanterar kontinuerligt uppdaterad 
utbildning (ny teknisk utveckling och nya bestämmelser och förordningar kan lätt införlivas). 
Ackreditering enligt EN ISO garanterar dessutom tydliga regler så att utbildning, 
kvalifikationer och kunskaper är jämförbara i hela Europa.

Denna strategi möjliggör ömsesidigt erkännande av kunskaper i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 1045
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, solceller och 
solfångare ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av 
en ackrediterad utbildningsleverantör.

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, solceller och 
solfångare samt installatörer av 
horisontala eller vertikala 
värmekollektorer (t. ex. borrnings- och 
byggföretag) ska certifieras av ett 
ackrediterat certifieringsorgan.

Or. en
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Motivering

Certifiering av personal i enlighet med EN ISO 17024 garanterar kontinuerligt uppdaterad 
utbildning (ny teknisk utveckling och nya bestämmelser och förordningar kan lätt införlivas). 
Ackreditering enligt EN ISO garanterar dessutom tydliga regler så att utbildning, 
kvalifikationer och kunskaper är jämförbara i hela Europa. EHPA:s och EPEE:s 
gemensamma ståndpunkt om direktivet om förnybar energi, sidan 5 av 5. Denna strategi 
möjliggör ömsesidigt erkännande av kunskaper i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 1046
Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, solceller och 
solfångare ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av en 
ackrediterad utbildningsleverantör.

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, ytliga 
geotermiska system, solceller och 
solfångare ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av en 
ackrediterad utbildningsleverantör.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, solceller och 
solfångare ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av en 
ackrediterad utbildningsleverantör.

2. Installatörer av anläggningar för 
biomassa, värmepumpar, ytliga 
geotermiska system, solceller och 
solfångare ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av en 
ackrediterad utbildningsleverantör.

Or. en
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Motivering

Man måste göra åtskillnad mellan certifieringskriterier och ackrediteringsprogram för 
installatörer av värmepumpar och installatörer av ytliga geotermiska system, eftersom de är 
anslutna till olika yrkesorganisationer och eftersom en och samma person eller ett och 
samma företag sällan är kvalificerade för båda typerna av system. Av det skälet måste det 
finnas specifika kriterier för certifiering av installatörer av ytliga geotermiska system.

Ändringsförslag 1048
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Certifieringen ska vara specifik för 
varje typ av teknik/tillämpning: små 
pannor och ugnar för biomassa, solceller, 
solfångare, ytliga geotermiska system och 
värmepumpar.

Or. en

Motivering

Tekniken för olika förnybara energikällor skiljer sig åt. Därför bör specifika 
certifieringsprogram utvecklas för varje teknik.

Ändringsförslag 1049
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Certifieringen av installatören ska 
vara tidsbegränsad på samma sätt som 
planeras för certifieringsförfarandena för 
installatörer av vanliga 
uppvärmningssystem, eller när det gäller 
solceller för vanliga elektriska system.
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Or. en

Motivering

För att undvika att skapa onödiga hinder för utveckling av elektricitet från förnybara 
energikällor bör inte tidsgränserna för certifieringen vara strängare än tidsgränserna för 
konventionell elektrisk utrustning.

Ändringsförslag 1050
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkterna 3-10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ackrediteringen av 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören ska göras av 
medlemsstaterna eller av de 
administrativa organ som dessa utsett. Det 
ackrediterande organet ska se till att det 
utbildningsprogram som 
utbildningsleverantören tillhandahåller 
har såväl kontinuitet som regional och 
nationell täckning. 
Utbildningsleverantören ska ha lämplig 
teknisk utrustning för att ge praktisk 
utbildning, inbegripet viss 
laboratorieutrustning eller liknande. 
Utbildningsleverantören ska också, 
förutom den grundläggande utbildningen, 
tillhandahålla kortare repetitionskurser i 
aktuella frågor, inbegripet ny teknik, för 
att möjliggöra livslångt lärande om 
installationsarbete. 
Utbildningsleverantören kan vara 
tillverkaren av utrustningen eller 
systemet, institut eller organisationer.

utgår

4. Ackrediterade utbildningsprogram ska 
erbjudas installatörer med 
yrkeserfarenhet som har genomgått, eller 
håller på att genomgå, någon av följande 
utbildningar: 



PE409.503v01-00 16/71 AM\732231SV.doc

SV

a) För installatörer av värmepannor och 
kaminer som eldas med biomassa: 
utbildning som rörmokare, rörläggare 
eller värmeingenjör, eller som tekniker 
med specialisering på sanitets-, värme-
eller kylutrustning. 
b) För installatörer av värmepumpar: 
utbildning som rörmokare eller 
kylingenjör och med grundläggande 
färdigheter inom el och rörmokeri 
(kapning av rör, lödning och limning av 
rörskarvar, värmeisolering, tätning av 
kopplingar, läckagetester samt 
installation av värme- och kylsystem)
c) När det gäller installatörer av solceller 
och solfångare: utbildning som 
rörmokare eller elektriker och med 
färdigheter inom rörmokeri, el och 
takläggning, inbegripet kunskaper i 
lödning och limning av rörskarvar, 
tätning av kopplingar samt läckagetester 
(rörmokeri); färdigheter när det gäller 
elinstallation samt kännedom om vanliga 
takmaterial, stänkbleck o.dyl. samt 
vanliga tätningsmetoder.
d) Yrkesutbildning som ger installatören 
relevanta färdigheter motsvarande 3 års 
utbildning i de färdigheter som anges i a), 
b) eller c), inbegripet både 
teoriundervisning och utbildning på en 
arbetsplats. 
5. Utbildningen för att certifiera 
installatörer ska innehålla både teoretiska 
och praktiska moment. I slutet av 
utbildningen ska installatören ha 
nödvändiga färdigheter för att installera 
den utrustning och de system som 
motsvarar kundens behov av prestanda 
och funktionssäkerhet; uppvisa god 
yrkesskicklighet samt följa alla gällande 
normer och standarder, inbegripet dem 
som gäller energi- och miljömärkning.
6. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av värmepannor och 
kaminer som eldas med biomassa ska 
omfatta marknadsläget för biomassa, 
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ekologiska aspekter, biobränslen, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader, 
brandskydd, stöd och subventioner, 
förbränningsmetoder, eldningssystem, 
optimala hydrauliska lösningar, kostnads-
och lönsamhetskalkyler, samt utformning, 
installation och underhåll av 
värmepannor och kaminer som eldas med 
biomassa. Utbildningen ska också ge goda 
kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för biomassateknik och 
biobränslen, t.ex. pellets, samt om 
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning 
som gäller biomassa. 
7. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av värmepumpar ska 
omfatta marknadsläget för värmepumpar, 
geotermiska resurser och 
marktemperaturer i olika regioner, 
identifiering av jord- och bergarter med 
avseende på värmeledningsförmåga, 
logistik, lagstiftning som rör byggnader, 
bestämmelser om utnyttjande av 
geotermiska resurser, möjligheter att 
använda värmepumpar i byggnader och 
fastställande av vilket värmepumpssystem 
som är lämpligast, kunskap om deras 
tekniska krav, säkerhet, luftfiltrering, 
sammankoppling med värmekällan och 
systemets utformning. Utbildningen ska 
också ge goda kunskaper om samtliga 
europeiska standarder för värmepumpar 
samt om tillämplig nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
följande nyckelkompetenser:
a) En grundläggande förståelse av de 
fysikaliska och operativa principerna för 
en värmepump, inbegripet egenskaperna 
hos värmepumpens cirkulationssystem: 
förhållandet mellan låg temperatur hos 
värmesänkan, hög temperatur hos 
värmekällan, och systemets effektivitet; 
bestämning av värmefaktorn (COP) och 
årsvärmefaktorn (SPF).
b) Förståelse av de olika komponenterna i 
värmepumpens cirkulationssystem och 
deras funktion, inbegripet kompressor, 
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expansionsventil, förångare, kondensor, 
fixturer och kopplingar, smörjolja, 
köldmedium samt möjligheterna till 
överhettning, underkylning och kylning 
med värmepumpar.
c) Förmåga att välja och dimensionera 
komponenter i typiska 
installationssituationer, inbegripet 
bestämning av standardvärden för 
värmelasten i olika byggnader och för 
varmvattenproduktion på grundval av 
energiförbrukningen; beräkning av 
värmepumpens önskade kapacitet utifrån 
värmelasten för varmvattenproduktion 
och byggnadens lagringsmassa samt i 
händelse av diskontinuerlig 
strömförsörjning; val av komponenter till 
bufferttanken och beräkning av tankens 
volym; integrering av ett extra 
värmesystem.
8. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av solceller och 
solfångare ska omfatta marknadsläget för 
solenergiprodukter, ekologiska aspekter, 
komponenter, egenskaper hos och 
dimensionering av solenergisystem, val av 
rätt system och dimensionering av 
komponenter, beräkning av 
värmebehovet, logistik, lagstiftning som 
rör byggnader, brandskydd, stöd och 
subventioner, kostnads- och 
lönsamhetskalkyler, samt utformning, 
installation och underhåll av solceller och 
solfångare. Utbildningen ska också ge 
goda kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för solenergiteknik och 
certifiering, t.ex. Solar Keymark, samt om 
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning 
som gäller solenergi. Installatören ska ha 
följande nyckelkompetenser: 
a) Förmåga att arbeta säkert med de 
redskap och den utrustning som krävs, att 
följa normer och standarder för säkerhet, 
och att uppmärksamma sådana risker vid 
rörmokeri, elarbeten m.m. som är 
förbundna med solenergiinstallationer.



AM\732231SV.doc 19/71 PE409.503v01-00

SV

b) Förmåga att identifiera sådana system 
och komponenter som utmärker aktiva 
och passiva system, inbegripet den 
mekaniska konstruktionen, samt 
bestämma komponenternas läge och hela
systemets utformning och 
sammansättning. 
c) Förmåga att avgöra hur stor 
installationsyta som krävs, riktning och 
lutning på solceller och solfångare med 
beaktande av skuggning, solexponering, 
strukturell integritet, installationens 
lämplighet för byggnaden och klimatet; 
val av lämplig installationsmetod för olika 
typer av tak; jämvikt för den 
systemutrustning som krävs för 
installationen.
d) När det gäller solcellssystem krävs 
särskilt förmåga att anpassa den 
elektriska utformningen, inbegripet att 
bestämma normal belastningsström; välja 
lämpliga typer av ledare och lämplig 
märkkapacitet för varje elektrisk krets; 
bestämma lämplig storlek, märkkapacitet 
och placering för all ansluten utrustning 
och alla delsystem samt välja en lämplig 
sammankopplingspunkt.
9. Utbildningen ska avslutas med ett prov, 
och de deltagare som klarar provet får ett 
intyg på detta. Provet ska innehålla ett 
praktiskt moment där deltagarna får visa 
att de kan installera värmepumpar, 
solceller och solfångare samt 
värmepannor och kaminer som eldas med 
biomassa.
10. Intyget som utfärdas till 
installatörerna ska vara tidsbegränsat, så 
att det krävs att man går en 
repetitionskurs för att få behålla 
certifieringen.

Or. en
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Ändringsförslag 1051
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ackrediteringen av 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören ska göras av 
medlemsstaterna eller av de 
administrativa organ som dessa utsett. Det 
ackrediterande organet ska se till att det 
utbildningsprogram som 
utbildningsleverantören tillhandahåller har 
såväl kontinuitet som regional och 
nationell täckning. Utbildningsleverantören 
ska ha lämplig teknisk utrustning för att ge 
praktisk utbildning, inbegripet viss 
laboratorieutrustning eller liknande. 
Utbildningsleverantören ska också, 
förutom den grundläggande utbildningen, 
tillhandahålla kortare repetitionskurser i 
aktuella frågor, inbegripet ny teknik, för att 
möjliggöra livslångt lärande om 
installationsarbete. 
Utbildningsleverantören kan vara 
tillverkaren av utrustningen eller systemet, 
institut eller organisationer.

3. Kvalitetssäkringen av 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören ska göras av 
certifieringsorganen. Dessa organ ska se 
till att det utbildningsprogram som 
utbildningsleverantören tillhandahåller har 
såväl kontinuitet som regional och 
nationell täckning. Utbildningsleverantören 
ska ha lämplig teknisk utrustning för att ge 
praktisk utbildning, inbegripet viss 
laboratorieutrustning eller liknande. 
Utbildningsleverantören ska också, 
förutom den grundläggande utbildningen, 
tillhandahålla kortare repetitionskurser i 
aktuella frågor, inbegripet ny teknik, för att 
möjliggöra livslångt lärande om 
installationsarbete. 
Utbildningsleverantören kan vara 
tillverkaren av utrustningen eller systemet, 
institut eller organisationer.

Or. en

Motivering

Det är enkelt och mycket effektivt att medlemsstaterna utser ackrediterade organ, men att 
kräva ackreditering av varje utbildningscenter skulle innebära alltför byråkratiska krav och 
för höga kostnader. Det skulle leda till en administrativ börda som skulle fördröja 
marknadsutvecklingen för förnybara energikällor. 
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Ändringsförslag 1052
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ackrediteringen av 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören ska göras av 
medlemsstaterna eller av de 
administrativa organ som dessa utsett. Det 
ackrediterande organet ska se till att det 
utbildningsprogram som 
utbildningsleverantören tillhandahåller har
såväl kontinuitet som regional och 
nationell täckning. Utbildningsleverantören 
ska ha lämplig teknisk utrustning för att ge 
praktisk utbildning, inbegripet viss 
laboratorieutrustning eller liknande. 
Utbildningsleverantören ska också, 
förutom den grundläggande utbildningen, 
tillhandahålla kortare repetitionskurser i 
aktuella frågor, inbegripet ny teknik, för att 
möjliggöra livslångt lärande om 
installationsarbete. 
Utbildningsleverantören kan vara 
tillverkaren av utrustningen eller systemet, 
institut eller organisationer.

3. Kvalitetssäkringen av 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören ska göras av 
certifieringsorganen. Dessa organ ska se 
till att det utbildningsprogram som 
utbildningsleverantören tillhandahåller har 
såväl kontinuitet som regional och 
nationell täckning. Utbildningsleverantören 
ska ha lämplig teknisk utrustning för att ge 
praktisk utbildning, inbegripet viss 
laboratorieutrustning eller liknande. 
Utbildningsleverantören ska också, 
förutom den grundläggande utbildningen, 
tillhandahålla kortare repetitionskurser i 
aktuella frågor, inbegripet ny teknik, för att 
möjliggöra livslångt lärande om 
installationsarbete. 
Utbildningsleverantören kan vara 
tillverkaren av utrustningen eller systemet, 
institut eller organisationer.

Or. en

Motivering

Det är enkelt och mycket effektivt att medlemsstaterna utser ackrediterade organ, men att 
kräva ackreditering av varje utbildningscenter skulle innebära alltför byråkratiska krav och 
för höga kostnader. Det skulle leda till en administrativ börda som skulle fördröja 
marknadsutvecklingen för förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 1053
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ackrediterade utbildningsprogram ska 
erbjudas installatörer med yrkeserfarenhet 
som har genomgått, eller håller på att 
genomgå, någon av följande utbildningar: 

4. Utbildningsprogram ska erbjudas 
installatörer med yrkeserfarenhet som har 
genomgått, eller håller på att genomgå, 
någon av följande utbildningar: 

Or. en

Motivering

Det är enkelt och mycket effektivt att medlemsstaterna utser ackrediterade organ, men att 
kräva ackreditering av varje utbildningscenter skulle innebära alltför byråkratiska krav och 
för höga kostnader. Det skulle leda till en administrativ börda som skulle inverka negativt på 
marknadsutvecklingen för förnybara energikällor.

Ändringsförslag 1054
Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) För installatörer av ytliga geotermiska 
system: utbildning till borrare eller 
rörläggare och grundläggande kunskaper 
i geologi är en förutsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 1055
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) För installatörer av ytliga geotermiska 
system: utbildning till borrare eller 
rörläggare och grundläggande kunskaper 
i geologi är en förutsättning.

Or. en

Motivering

Man måste göra åtskillnad mellan certifieringskriterier och ackrediteringsprogram för 
installatörer av värmepumpar och installatörer av ytliga geotermiska system, eftersom de är 
anslutna till olika yrkesorganisationer och eftersom en och samma person eller ett och 
samma företag sällan är kvalificerade för båda typerna av system. Av det skälet måste det 
finnas specifika kriterier för certifiering av installatörer av ytliga geotermiska system.

Ändringsförslag 1056
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den teoretiska delen av utbildningen för 
installatörer av värmepumpar ska omfatta 
marknadsläget för värmepumpar, 
geotermiska resurser och 
marktemperaturer i olika regioner, 
identifiering av jord- och bergarter med 
avseende på värmeledningsförmåga,
logistik, lagstiftning som rör byggnader, 
bestämmelser om utnyttjande av 
geotermiska resurser, möjligheter att 
använda värmepumpar i byggnader och 
fastställande av vilket värmepumpssystem 
som är lämpligast, kunskap om deras 
tekniska krav, säkerhet, luftfiltrering, 
sammankoppling med värmekällan och 

7. Den teoretiska delen av utbildningen för 
installatörer av värmepumpar ska omfatta 
marknadsläget för värmepumpar, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader, 
bestämmelser om utnyttjande av 
geotermiska resurser, möjligheter att 
använda värmepumpar i byggnader och 
fastställande av vilket värmepumpssystem 
som är lämpligast, kunskap om deras 
tekniska krav, säkerhet, luftfiltrering, 
sammankoppling med värmekällan och 
systemets utformning. Utbildningen ska 
också ge goda kunskaper om samtliga 
europeiska standarder för värmepumpar 
samt om tillämplig nationell lagstiftning 
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systemets utformning. Utbildningen ska 
också ge goda kunskaper om samtliga 
europeiska standarder för värmepumpar 
samt om tillämplig nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
följande nyckelkompetenser:

och EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
följande nyckelkompetenser:

Or. en

Motivering

Man måste göra åtskillnad mellan certifieringskriterier och ackrediteringsprogram för 
installatörer av värmepumpar och installatörer av ytliga geotermiska system, eftersom de är 
anslutna till olika yrkesorganisationer och eftersom en och samma person eller ett och 
samma företag sällan är kvalificerade för båda typerna av system. Av det skälet måste det 
finnas specifika kriterier för certifiering av installatörer av ytliga geotermiska system.

Ändringsförslag 1057
Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den teoretiska delen av utbildningen för 
installatörer av värmepumpar ska omfatta 
marknadsläget för värmepumpar, 
geotermiska resurser och 
marktemperaturer i olika regioner, 
identifiering av jord- och bergarter med 
avseende på värmeledningsförmåga,
logistik, lagstiftning som rör byggnader, 
bestämmelser om utnyttjande av 
geotermiska resurser, möjligheter att 
använda värmepumpar i byggnader och 
fastställande av vilket värmepumpssystem 
som är lämpligast, kunskap om deras 
tekniska krav, säkerhet, luftfiltrering, 
sammankoppling med värmekällan och 
systemets utformning. Utbildningen ska 
också ge goda kunskaper om samtliga 
europeiska standarder för värmepumpar 
samt om tillämplig nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning. Installatören ska ha 

7. Den teoretiska delen av utbildningen för
installatörer av värmepumpar ska omfatta 
marknadsläget för värmepumpar, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader, möjligheter 
att använda värmepumpar i byggnader och 
fastställande av vilket värmepumpssystem 
som är lämpligast, kunskap om deras 
tekniska krav, säkerhet, luftfiltrering, 
sammankoppling med värmekällan och 
systemets utformning. Utbildningen ska 
också ge goda kunskaper om samtliga 
europeiska standarder för värmepumpar 
samt om tillämplig nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
följande nyckelkompetenser:
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följande nyckelkompetenser:

Or. en

Ändringsförslag 1058
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av ytliga geotermiska 
system ska omfatta geotermiska resurser 
och jordtemperaturer i olika regioner, 
identifiering av jord- och bergarter med 
avseende på värmeledningsförmåga, 
bestämmelser om hur geotermiska 
resurser ska användas, fastställande av 
det lämpligaste geotermiska 
värmepumpsystemet, systemets 
utformning, borrteknik, installation av 
värmeväxlare för borrhål, konstruktion av 
brunnar, provtryckning, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader och 
säkerhet. Utbildningen ska också ge goda 
kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för ytliga geotermiska system, 
samt om nationell lagstiftning och 
EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
följande nyckelkompetenser:
a) En grundläggande förståelse av de 
geologiska och geotermiska parametrarna 
för marken under jord och kunskap om 
hur de fastställs, nomenklatur och 
identifiering av jord- och bergarter, 
utarbetande av rapporter om borrhål och 
litologi, grundvatten etc. samt 
grundläggande kunskaper i geologi och 
hydrogeologi. 
b) Förståelse av olika borr- och 
grävtekniker, val av den optimala 
borrmetoden, hur miljöskyddet garanteras 
(särskilt grundvattnet) i samband med 
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borrning.
c) Förmåga att installera värmeväxlare 
för borrhål, att foga, återfylla och på 
annat sätt komplettera marksystemet och 
genomföra provtryckningar samt förmåga 
att svetsa plaströr och andra 
sammankopplingsmetoder.
d) Förmåga att konstruera 
grundvattenbrunnar och installera rör, 
pumpar och kontrollsystem. 
e) Förmåga att utarbeta relevant 
dokumentation, däribland att identifiera 
och göra ritningar av borrningsställen. 

Or. en

Motivering

Man måste göra åtskillnad mellan certifieringskriterier och ackrediteringsprogram för 
installatörer av värmepumpar och installatörer av ytliga geotermiska system, eftersom de är 
anslutna till olika yrkesorganisationer och eftersom en och samma person eller ett och 
samma företag sällan är kvalificerade för båda typerna av system. Av det skälet måste det 
finnas specifika kriterier för certifiering av installatörer av ytliga geotermiska system.

Ändringsförslag 1059
Philippe Busquin

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av ytliga geotermiska 
system ska omfatta geotermiska resurser 
och jordtemperaturer i olika regioner, 
identifiering av jord- och bergarter med 
avseende på värmeledningsförmåga, 
bestämmelser om hur geotermiska 
resurser ska användas, fastställande av 
det lämpligaste geotermiska 
värmepumpsystemet, systemets 
utformning, borrteknik, installation av 
värmeväxlare för borrhål, konstruktion av 
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brunnar, provtryckning, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader och 
säkerhet. Utbildningen ska också ge goda 
kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för ytliga geotermiska system, 
samt om nationell lagstiftning och 
EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
följande nyckelkompetenser:
a) En grundläggande förståelse av de 
geologiska och geotermiska parametrarna 
för marken under jord och kunskap om 
hur de fastställs, nomenklatur och 
identifiering av jord- och bergarter, 
utarbetande av rapporter om borrhål och 
litologi, grundvatten etc. samt 
grundläggande kunskaper i geologi och 
hydrogeologi.
b) Förståelse av olika borr- och 
grävtekniker, val av den optimala 
borrmetoden och hur miljöskyddet 
garanteras (särskilt grundvattnet) i 
samband med borrning.
c) Förmåga att installera värmeväxlare 
för borrhål, att foga, återfylla och på 
annat sätt komplettera marksystemet och 
genomföra provtryckningar samt förmåga 
att svetsa plaströr och andra 
sammankopplingsmetoder.
d) Förmåga att konstruera 
grundvattenbrunnar och installera rör, 
pumpar och kontrollsystem.
e) Förmåga att utarbeta relevant 
dokumentation, däribland att identifiera 
och göra ritningar av borrningsställen.

Or. en

Motivering

Bilaga IV till direktivet, där ackreditering av installatörer föreskrivs, måste innehålla 
särskilda kriterier för certifiering av installatörer av ytliga geotermiska system. Den måste 
omfatta olika typer av yrkesmässiga ingrepp för utformning och installation av geotermiska 
uppvärmnings- och nedkylningssystem för att garantera att installatörerna har de kunskaper 
som krävs för att denna förnybara energikälla ska användas på optimalt sätt. Den vägledning 
för yrkesutövare som planeras i förslaget till direktiv bör inbegripa utveckling av 
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informationstjänster om den lokala geotermiska potentialen på Internet.

Ändringsförslag 1060
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Utbildningen ska avslutas med ett prov, 
och de deltagare som klarar provet får ett 
intyg på detta. Provet ska innehålla ett 
praktiskt moment där deltagarna får visa 
att de kan installera värmepumpar, 
solceller och solfångare samt värmepannor 
och kaminer som eldas med biomassa.

9. Utbildningen ska avslutas med ett prov 
och ett certifieringsförfarande (i enlighet 
med EN ISO 17024). Provet ska innehålla 
praktiska moment. En del av 
certifieringskraven ska vara att 
installatören får visa att han kan installera 
värmepumpsystem, solceller och 
solfångare samt värmepannor och kaminer 
som eldas med biomassa.

Or. en

Motivering

Det är svårt att genomföra ett prov som omfattar en riktig installation på plats. Det är dock 
möjligt att testa praktiska kunskaper genom att identifiera installationsfel i befintliga 
anläggningar. En sådan praktisk del bör alltså vara en del av provet. För bedömning av 
installationskunskaper ska installatören uppvisa handlingar där det framgår att han har 
installerat ett antal system i verkligheten. 

Ändringsförslag 1061
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Utbildningen ska avslutas med ett prov, 
och de deltagare som klarar provet får ett 
intyg på detta. Provet ska innehålla ett 
praktiskt moment där deltagarna får visa 
att de kan installera värmepumpar, 
solceller och solfångare samt värmepannor 

9. Utbildningen ska avslutas med ett prov
och ett certifieringsförfarande (i enlighet 
med EN ISO 17024). Provet ska innehålla 
praktiska moment. En del av 
certifieringskraven ska vara att 
installatören får visa att han kan installera 
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och kaminer som eldas med biomassa. värmepumpsystem, solceller och 
solfångare samt värmepannor och kaminer 
som eldas med biomassa.

Or. en

Motivering

Det är svårt att genomföra ett prov som omfattar en riktig installation på plats. Det är dock 
möjligt att testa praktiska kunskaper genom att identifiera installationsfel i befintliga 
anläggningar. En sådan praktisk del bör alltså vara en del av provet. För bedömning av 
installationskunskaper ska installatören uppvisa handlingar där det framgår att han har 
installerat ett antal system i verkligheten.

Ändringsförslag 1062
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Bilaga IVa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IVa
Ackrediteringen av utbildningsprogram 

eller utbildningsleverantörer
De kriterier som avses i artikel 13.3a (ny) 
ska vara följande:
1. Ackrediteringen av 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören ska göras av 
medlemsstaterna eller av de 
administrativa organ som dessa utsett. Det 
ackrediterande organet ska se till att det 
utbildningsprogram som 
utbildningsleverantören tillhandahåller 
har såväl kontinuitet som regional och 
nationell täckning. 
Utbildningsleverantören ska ha lämplig 
teknisk utrustning för att ge praktisk 
utbildning, inbegripet viss 
laboratorieutrustning och liknande. 
Utbildningsleverantören ska också, 
förutom den grundläggande utbildningen, 
tillhandahålla kortare repetitionskurser i 
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aktuella frågor, inbegripet ny teknik, för 
att möjliggöra livslångt lärande om 
installationsarbete. 
Utbildningsleverantören kan vara 
tillverkaren av utrustningen eller 
systemet, institut eller organisationer.
2. Om det är möjligt bör 
utbildningsprogram som uppfyller de 
kriterier som anges i bilaga IVa (ny) 
införlivas med standardutbildningen för 
installatörer.
3. Ackrediterade utbildningsprogram ska 
erbjudas installatörer med 
yrkeserfarenhet som har genomgått, eller 
håller på att genomgå, någon av följande 
utbildningar:
a) För installatörer av värmepannor och 
kaminer som eldas med biomassa: 
utbildning till rörmokare, rörläggare eller 
värmeingenjör, eller till tekniker med 
specialisering på sanitets-, värme- eller 
kylutrustning
b) För installatörer av värmepumpar: 
utbildning till rörmokare eller kylingenjör 
och med grundläggande färdigheter inom 
el och rörmokeri (kapning av rör, lödning 
och limning av rörskarvar, 
värmeisolering, tätning av kopplingar, 
läckagetester samt installation av värme-
och kylsystem).
c) För installatörer av ytliga geotermiska 
system: utbildning till borrare eller 
rörläggare och med grundläggande 
färdigheter inom geologi.
d) För installatörer av solceller: 
utbildning till elektriker med färdigheter 
inom el och takläggning, inbegripet 
färdigheter när det gäller elinstallation, 
samt kännedom om vanliga takmaterial. 
e) För installatörer av solfångare: 
utbildning till rörmokare med färdigheter 
inom rörmokeri och takläggning, 
inbegripet kunskaper i lödning och 
limning av rörskarvar, tätning av 
kopplingar samt läckagetester, färdigheter 
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när det gäller elinstallation, kännedom 
om vanliga takmaterial, stänkbleck och 
dylikt samt vanliga tätningsmetoder
f) Yrkesutbildning som ger installatören 
relevanta färdigheter motsvarande 3 års 
utbildning i de färdigheter som anges i a), 
b), c), d) eller e), inbegripet både 
teoriundervisning och utbildning på en 
arbetsplats. 
4. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av värmepannor och 
kaminer som eldas med biomassa ska 
omfatta marknadsläget för biomassa, 
ekologiska aspekter, biobränslen, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader, 
brandskydd, stöd och subventioner, 
förbränningsmetoder, eldningssystem, 
optimala hydrauliska lösningar, kostnads-
och lönsamhetskalkyler samt utformning, 
installation och underhåll av 
värmepannor och kaminer som eldas med 
biomassa. Utbildningen ska också ge goda 
kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för biomassateknik och 
biobränslen, t. ex. pellets, samt om 
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning 
om biomassa.
5. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av värmepumpar ska 
omfatta marknadsläget för värmepumpar, 
geotermiska resurser och 
marktemperaturer i olika regioner, 
identifiering av jord- och bergarter med 
avseende på värmeledningsförmåga, 
logistik, lagstiftning som rör byggnader, 
bestämmelser om utnyttjande av 
geotermiska resurser, möjligheter att 
använda värmepumpar i byggnader och 
fastställande av vilket värmepumpssystem 
som är lämpligast, kunskap om deras 
tekniska krav, säkerhet, luftfiltrering, 
sammankoppling med värmekällan och 
systemets utformning. Utbildningen ska 
också ge goda kunskaper om samtliga 
europeiska standarder för värmepumpar 
samt om tillämplig nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
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följande nyckelkompetenser:
a) En grundläggande förståelse av de 
fysikaliska och operativa principerna för 
en värmepump, inbegripet egenskaperna 
hos värmepumpens cirkulationssystem: 
förhållandet mellan låg temperatur hos 
värmesänkan, hög temperatur hos 
värmekällan, och systemets effektivitet, 
bestämning av värmefaktorn (COP) och 
årsvärmefaktorn (SPF).
b) Förståelse av de olika komponenterna i 
värmepumpens cirkulationssystem och 
deras funktion, inbegripet kompressor, 
expansionsventil, förångare, kondensor, 
fixturer och kopplingar, smörjolja, 
köldmedium samt möjligheterna till 
överhettning, underkylning och kylning 
med värmepumpar.
c) Förmåga att välja och dimensionera 
komponenter i typiska 
installationssituationer, inbegripet 
bestämning av standardvärden för 
värmelasten i olika byggnader och för 
varmvattenproduktion på grundval av 
energiförbrukningen, beräkning av 
värmepumpens önskade kapacitet utifrån 
värmelasten för varmvattenproduktion 
och byggnadens lagringsmassa samt i 
händelse av diskontinuerlig 
strömförsörjning, val av komponenter till 
bufferttanken och beräkning av tankens 
volym samt integrering av ett extra 
värmesystem.
6. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av solfångare ska omfatta 
marknadsläget för solenergiprodukter, 
ekologiska aspekter, komponenter, 
egenskaper hos och dimensionering av 
solenergisystem, val av rätt system och 
dimensionering av komponenter, 
beräkning av värmebehovet, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader, 
brandskydd, stöd och subventioner, 
kostnads- och lönsamhetskalkyler, samt 
utformning, installation och underhåll av 
solfångare. Utbildningen ska också ge 
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goda kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för solenergiteknik och 
certifiering, t. ex. Solar Keymark, samt 
om nationell lagstiftning och 
EU-lagstiftning som gäller solenergi. 
Installatören ska ha följande 
nyckelkompetenser:
a) Förmåga att arbeta säkert med de 
redskap och den utrustning som krävs, att 
följa normer och standarder för säkerhet 
och att uppmärksamma risker vid 
rörmokeri, elarbeten m.m. som är 
förbundna med solenergiinstallationer.
b) Förmåga att identifiera system och 
komponenter som utmärker aktiva och 
passiva system, inbegripet den mekaniska 
konstruktionen, samt bestämma 
komponenternas läge och hela systemets 
utformning och sammansättning.
c) Förmåga att avgöra hur stor 
installationsyta som krävs, riktning och 
lutning på solfångare med beaktande av 
skuggning, solexponering, strukturell 
integritet, installationens lämplighet för 
byggnaden och klimatet, val av lämplig 
installationsmetod för olika typer av tak 
och jämvikt för den systemutrustning som 
krävs för installationen
7. Den teoretiska delen av utbildningen
för installatörer av ytliga geotermiska 
system ska omfatta geotermiska resurser 
och jordtemperatur i olika regioner, 
identifiering av jord och berg som leder 
värme, bestämmelser om hur geotermiska 
resurser ska användas, fastställande av 
det lämpligaste geotermiska 
värmepumpsystemet, systemets 
utformning, borrteknik, installation av 
värmeväxlare för borrhål, konstruktion av 
brunnar, provtryckning, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader och 
säkerhet. Utbildningen ska också ge goda 
kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för ytliga geotermiska system, 
samt om nationell lagstiftning och 
EU-lagstiftning. Installatören ska ha 
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följande nyckelkompetenser:
a) En grundläggande förståelse av de 
geologiska och geotermiska parametrarna 
för marken under jord och kunskap om 
hur de fastställs, nomenklatur och 
identifiering av jord- och bergarter, 
utarbetande av rapporter om borrhål och 
litologi, grundvatten etc. samt 
grundläggande kunskaper i geologi och 
hydrogeologi
b) Förståelse av olika borr- och 
grävtekniker, val av den optimala 
borrmetoden och hur miljöskyddet 
garanteras (särskilt grundvattnet) i 
samband med borrning.
c) Förmåga att installera värmeväxlare 
för borrhål, att foga, återfylla och på 
annat sätt komplettera marksystemet och 
genomföra provtryckningar samt förmåga 
att svetsa plaströr och andra 
fogningsmetoder.
d) Förmåga att konstruera 
grundvattenbrunnar och installera rör, 
pumpar och kontrollsystem.
e) Förmåga att utarbeta relevant 
dokumentation, däribland att identifiera 
och göra ritningar av borrningsställen.
8. Den teoretiska delen av utbildningen 
för installatörer av solceller ska omfatta 
marknadsläget för solenergiprodukter, 
ekologiska aspekter, komponenter, 
egenskaper hos och dimensionering av 
solenergisystem, val av rätt system och 
dimensionering av komponenter, 
beräkning av värmebehovet, logistik, 
lagstiftning som rör byggnader, 
brandskydd, stöd och subventioner, 
kostnads- och lönsamhetskalkyler, samt 
utformning, installation och underhåll av 
solceller. Utbildningen ska också ge goda 
kunskaper om samtliga europeiska 
standarder för solenergiteknik och 
certifiering, t. ex. Solar Keymark, samt 
om nationell lagstiftning och 
EU-lagstiftning som gäller solenergi. 
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Installatören ska ha följande 
nyckelkompetenser:
a) Förmåga att arbeta säkert med de 
redskap och den utrustning som krävs, att 
följa normer och standarder för säkerhet 
och att uppmärksamma risker vid 
rörmokeri, elarbeten m.m. som är 
förbundna med solenergiinstallationer.
b) Förmåga att identifiera system och 
komponenter som utmärker aktiva och 
passiva system, inbegripet den mekaniska 
konstruktionen, samt bestämma 
komponenternas läge och hela systemets 
utformning och sammansättning.
c) Förmåga att avgöra hur stor 
installationsyta som krävs, riktning och 
lutning på solfångare med beaktande av 
skuggning, solexponering, strukturell 
integritet, installationens lämplighet för 
byggnaden och klimatet, val av lämplig 
installationsmetod för olika typer av tak 
samt jämvikt för den systemutrustning 
som krävs för installationen
d) Förmåga att anpassa den elektriska 
utformningen, inbegripet att bestämma 
normal belastningsström, välja lämpliga 
typer av ledare och lämplig märkkapacitet 
för varje elektrisk krets, bestämma 
lämplig storlek, märkkapacitet och 
placering för all ansluten utrustning och 
alla delsystem samt välja en lämplig 
sammankopplingspunkt. 
e) Förmåga att arbeta med programvara 
för att påvisa den ekonomiska 
effektiviteten hos det fotoelektriska 
systemet. Förmåga att arbeta med 
monteringssystem, inbegripet val av 
mätutrustning i fotoelektriska system.

Or. en
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(Detta ändringsförslag innehåller text från kommissionens förslag till bilaga IV, punkt 3-10)

Motivering

Det är lämpligt att skillnaden mellan ”certifiering” och ”ackreditering” tydliggörs.

Ändringsförslag 1063
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Eftersom gränsen för halten av fettsyrametylester (FAME) inte är någon relevant paramenter 
för att förbättra luftkvaliteten är det inte klart motiverat att halten av fettsyrametylester 
(FAME) ska ingå i specifikationerna för dieselbränsle. CEN är det behöriga organ som 
fastställer de tekniska kraven för att utfärda specifikationsparametrar med beteckningen 
”klar att användas för avsett ändamål”, som exempelvis gränsen för halten av 
fettsyrametylester (FAME). Istället för att införa en ny, särskild grupp för diesel (bilagorna V 
och VI) bör gränsen för halten av fettsyrametylester (FAME) ses över och omarbetas uppåt 
inom ramen för den befintliga CEN-specifikationen (EN590).

Ändringsförslag 1064
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. it
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Motivering

De tekniska specifikationerna måste ingå i direktivet om biodrivmedel.

Ändringsförslag 1065
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. it

Motivering

De tekniska specifikationerna för bränslen och biodrivmedel är CEN:s särskilda sakkunskap, 
och kommitténs uppgift är att utveckla dem. I direktivet om bränslen bör alltså både 
miljöparametrar och den märkning som krävs för bränslen som inte uppfyller standarderna 
CEN EN228 och EN590 specificeras.

Ändringsförslag 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Eftersom FAME-gränsen inte är någon relevant paramenter för att förbättra kvaliteten är det 
inte klart motiverat att FAME ska ingå i specifikationerna för dieselbränsle. CEN är det 
behöriga organ som fastställer de tekniska kraven för att utfärda specifikationsparametrar 
med beteckningen ”klar att användas för avsett ändamål”, som exempelvis FAME-gränsen. 
Istället för att införa en ny, särskild grupp för diesel (bilagorna V och VI) bör 
FAME-gränserna ses över och omarbetas uppåt inom ramen för den befintliga 
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CEN-specifikationen (EN590).

Ändringsförslag 1067
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifikationer för diesel med 7 procent 
biodiesel

Specifikationer för diesel med 7 procent 
biodiesel (EN590)

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det i bilaga V särskilt hänvisas till EU:s dieselstandard för konventionell 
diesel, där specifikationerna för biodieselblandningar som ska användas inom gemenskapen 
fastställs.

Ändringsförslag 1068
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga V – kolumn 1 – rad 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Halt av fettsyrametylester (FAME) enligt 
EN14078

Halt av fettsyrametylester (FAME) enligt 
EN14214

Or. en

Motivering

I direktivet ska specificeras att biodieselhalten i blandningarna ska överensstämma med 
standarden för biodiesel EN14214 för att säkerställa att kvalitetsfrågor beaktas på lämpligt 
sätt. Hänvisningen till EN 14078 är inte lämplig och bör därför utgå.
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Ändringsförslag 1069
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga V – kolumn 1 – rad 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stabiliserande tillsats Stabiliserande tillsats (endast avseende 
halten av fettsyrametylester (FAME))

Or. en

Motivering

Halten av BHT (butylhydroxitoluen) på 1000 ppm som anges i förslaget till direktiv avser 
endast halten av fettsyrametylester (FAME), inte själva blandningen. Den typ av tillsats som 
anges i bilagan ska dessutom endast vara en rekommendation, och det ska vara möjligt att 
använda andra tillsatser som är lika effektiva.

Ändringsförslag 1070
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. it

Motivering

De tekniska specifikationerna för bränslen och biodrivmedel är CEN:s särskilda sakkunskap, 
och kommitténs uppgift är att utveckla dem. I direktivet om bränslen bör alltså både 
miljöparametrar och den märkning som krävs för bränslen som inte uppfyller standarderna 
CEN EN228 och EN590 specificeras.
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Ändringsförslag 1071
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. it

Motivering

De tekniska specifikationerna måste ingå i direktivet om biodrivmedel.

Ändringsförslag 1072
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Eftersom gränsen för halten av fettsyrametylester (FAME) inte är någon relevant paramenter 
för att förbättra luftkvaliteten är det inte klart motiverat att halten av fettsyrametylester 
(FAME) ska ingå i specifikationerna för dieselbränsle. CEN är det behöriga organ som 
fastställer de tekniska kraven för att utfärda specifikationsparametrar med beteckningen 
”klar att användas för avsett ändamål”, som exempelvis gränsen för halten av 
fettsyrametylester (FAME). Istället för att införa en ny, särskild grupp för diesel (bilagorna V 
och VI) bör gränsen för halten av fettsyrametylester (FAME) ses över och omarbetas uppåt 
inom ramen för den befintliga CEN-specifikationen (EN590).
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Ändringsförslag 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Eftersom gränsen för halten av fettsyrametylester (FAME) inte är någon relevant paramenter 
för att förbättra luftkvaliteten är det inte klart motiverat att halten av fettsyrametylester 
(FAME) ska ingå i specifikationerna för dieselbränsle. CEN är det behöriga organ som 
fastställer de tekniska kraven för att utfärda specifikationsparametrar med beteckningen 
”klar att användas för avsett ändamål”, som exempelvis gränsen för halten av 
fettsyrametylester (FAME). Istället för att införa en ny, särskild grupp för diesel (bilagorna V 
och VI) bör gränsen för halten av fettsyrametylester (FAME) ses över och omarbetas uppåt 
inom ramen för den befintliga CEN-specifikationen (EN590).

Ändringsförslag 1074
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Specifikationer för diesel med 10 procent 
biodiesel

Specifikationer för diesel med 10 procent 
biodiesel (EN590)

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det i bilaga V särskilt hänvisas till EU:s dieselstandard för konventionell 
diesel, där specifikationerna för biodieselblandningar som ska användas inom gemenskapen 
fastställs.
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Ändringsförslag 1075
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VI – kolumn 1 – rad 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Halt av fettsyrametylester (FAME) enligt 
EN14078

Halt av fettsyrametylester (FAME) enligt 
EN14214

Or. en

Motivering

I direktivet ska specificeras att biodieselhalten i blandningarna ska överensstämma med 
standarden för biodiesel EN14214 för att säkerställa att kvalitetsfrågor beaktas på lämpligt 
sätt. Hänvisningen till EN 14078 är inte lämplig och bör därför utgå.

Ändringsförslag 1076
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VI – kolumn 3 – rad 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

0,2 I enlighet med EN14214-standarden

Or. en

Motivering

Beträffande fosforhalten diskuterar CEN fortfarande det lämpliga gränsvärdet för 
blandningar med 10 procent biodiesel. I bilaga VI bör därför tillräckligt utrymme för 
flexibilitet lämnas, så att industrin kan anpassa sig till resultatet av CEN:s diskussioner. 
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Ändringsförslag 1077
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VI – kolumn 3 – rad 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

0,05 utgår

Or. en

Motivering

Kravet på ett syratal på 0,05 skulle innebära en onödig börda för produktionen av 
biodieselblandningar. Dessutom beaktas detta redan i kraven på oxidationsstabilitet. 

Ändringsförslag 1078
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VI – kolumn 3 – rad 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20 utgår

Or. en

Motivering

Den parameter som avser halten av peroxider är inte relevant för att fastställa 
specifikationerna för biodieselblandningar. 

Ändringsförslag 1079
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VI – kolumn 3 – rad 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

0,12 utgår
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Or. en

Motivering

Kravet på en variation av syratalet på 0,12 skulle innebära en onödig börda för produktionen 
av biodieselblandningar. Detta beaktas redan i kraven på oxidationsstabilitet.

Ändringsförslag 1080
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VI – kolumn 1 – rad 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stabiliserande tillsats Stabiliserande tillsats (endast avseende 
halten av fettsyrametylester (FAME))

Or. en

Motivering

Halten av BHT (butylhydroxitoluen) på 1000 ppm som anges i förslaget till direktiv avser 
endast halten av fettsyrametylester (FAME), inte själva blandningen. Den typ av tillsats som 
anges i bilagan ska dessutom endast vara en rekommendation, och det ska vara möjligt att 
använda andra tillsatser som är lika effektiva.

Ändringsförslag 1081
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VII del A utgår.

Or. en

Motivering

Beräkningen av växthusgaser bör grundas på aktuella värden för att se till att den innovativa 
utvecklingen går mot så gynnsamma halter av växthusgaser som möjligt. Särredovisade 
värden för olika steg kan användas på särskilda villkor.
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Ändringsförslag 1082
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VII del B utgår.

Or. en

Motivering

Särskilt för den nya generationens flytande bränsle från biomassa måste beräkningen av 
växthusgaser grundas på aktuella värden för att se till att den innovativa utvecklingen går 
mot så gynnsamma halter av växthusgaser som möjligt. Att fastställa normalvärden i 
direktivet för produkter som inte finns tillgängliga på marknaden kan ifrågasättas, eftersom 
det endast skulle belöna sämre resultat och kan vara vilseledande för konsumenterna och 
politiken.

Ändringsförslag 1083
Lena Ek

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del B – rad 11a (ny)

Ändringsförslag

Fischer-Tropsch diesel av miljövänlig torv 60 procent 60 procent

Or. en

Motivering

Miljövänlig torv kan förädlas till biobränsle med en metod som liknar den som används för 
att framställa andra generationens biobränsle från material som innehåller både cellulosa 
och lignin, såsom trä genom förgasning och Fischer-Tropsch-behandling. Beroende på vilken 
typ av torv det gäller och med utgångspunkt från en livscykelanalys kan utsläppen av 
växthusgaser minskas med upp till 80 procent, och minskningen är i genomsnitt 60 procent. 
Att torven är ett miljövänligt råmaterial kan garanteras genom certifiering och endast
certifierad torv bör användas till framställning av biodiesel.
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Ändringsförslag 1084
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr 
– eee,

där där

E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet

E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning

eiluc = riskkoefficient för särskilda 
biobränslegrödor som produceras i 
specifika regioner

ep = utsläpp från bearbetning ep = utsläpp från bearbetning
etd = utsläpp från transport och distribution etd = utsläpp från transport och distribution

eu = utsläpp från bränsle som används eu = utsläpp från bränsle som används
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och kolupptag

eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och kolupptag

eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och

eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.

Or. en
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Motivering

Vetenskapliga undersökningar som nyligen har genomförts har visat att förändrad indirekt 
markanvändning är den mest kritiska faktorn när det gäller att fastställa huruvida 
biobränslen har miljömässiga fördelar. Storskalig produktion av biobränslen, med mål för 
biobränslen som drivkraft, kan leda till att annan jordbruksverksamhet trängs undan i 
ekologiskt känsliga områden som exempelvis regnskogar. Ett ”risktillägg” bör därför införas, 
så att dessa indirekta konsekvenser tas med i scenariot rörande växthusgaser.

Ändringsförslag 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

där där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet

E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning

eiluc = riskkoefficient för särskilda 
biobränslegrödor som produceras i 
specifika regioner
esca = utsläppsminskningar av kol som 
lagrats i marken genom förbättrade 
jordbruksmetoder

ep = utsläpp från bearbetning ep = utsläpp från bearbetning
etd = utsläpp från transport och distribution etd = utsläpp från transport och distribution

eu = utsläpp från bränsle som används eu = utsläpp från bränsle som används
eccs = utsläppsminskningar genom eccs = utsläppsminskningar genom 
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avskiljning av koldioxid och kolupptag avskiljning av koldioxid och kolupptag
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid, 
och

eccu = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och användning av koldioxid, 
och

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med.

Or. en

Motivering

Den senaste tiden har antalet vetenskapliga undersökningar som visar att förändrad indirekt 
markanvändning (även kallad ”förlust” eller ”omflyttning”) är den mest kritiska faktorn när 
det gäller att fastställa huruvida biobränslen har miljömässiga fördelar ökat. Storskalig 
produktion av biobränslen, med mål för biobränslen som drivkraft, kan leda till att annan 
jordbruksverksamhet trängs undan i ekologiskt känsliga områden som exempelvis 
regnskogar. Ett ”risktillägg” bör därför införas, så att dessa indirekta konsekvenser tas med i 
scenariot rörande växthusgaser.

Ändringsförslag 1086
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, 
där

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
där

E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet

E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
markanvändning
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eiluc = årliga utsläpp från 
kollagerförändringar till följd av 
förändrad indirekt markanvändning
esca = utsläppsminskningar av kol som 
lagrats i marken genom förbättrade 
jordbruksmetoder

ep = utsläpp från bearbetning ep = utsläpp från bearbetning
etd = utsläpp från transport och distribution etd = utsläpp från transport och distribution

eu = utsläpp från bränsle som används eu = utsläpp från bränsle som används

eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och kolupptag
eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid
eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med..

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med..

Or. en

Ändringsförslag 1087
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

1. Utsläppen av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel, 
biobränslen och andra biovätskor beräknas 
enligt följande:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eccs – eccr – eee,

där där
E = totala utsläpp från användningen av 
bränslet

E = totala utsläpp från användningen av 
biobränslet

eec = utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror

ec = utsläpp från odling av råvaror

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 

el = årliga utsläpp från förändringar av 
kollagret till följd av förändrad 
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markanvändning markanvändning
ep = utsläpp från bearbetning ep = utsläpp från bearbetning

etd = utsläpp från transport och distribution etd = utsläpp från transport och distribution

eu = utsläpp från bränsle som används
eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och kolupptag

eccs = utsläppsminskningar genom 
avskiljning av koldioxid och kolupptag

eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid

eccr = utsläppsminskningar genom 
avskiljning och ersättning av koldioxid

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.

eee = utsläppsminskningar genom 
överskottsel vid kraftvärmeproduktion.

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med..

Utsläpp från tillverkning av maskiner och 
utrustning ska inte räknas med..

Or. en

Motivering

Syftet med detta direktiv är att fastställa miljömässigt hållbara kriterier för biobränslen och 
annan flytande biomassa. Hänvisningen till fossila bränslen bör därför tas bort. Utsläppen 
från användningen av biobränslen är 0 och kan också tas bort.

Ändringsförslag 1088
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utsläpp av växthusgaser från bränslen, 
E, ska uttryckas som gram 
koldioxidekvivalenter per MJ bränsle, 
gCO2eq/MJ.

2. Utsläpp av växthusgaser från bränslen, 
E, ska uttryckas som gram 
koldioxidekvivalenter per MJ bränsle, 
gCO2eq/MJ. Värdet för eiluc ska vara 
40 g CO2eq/MJ för alla biobränslen som 
framställs från råmaterial som odlats på 
jordbruksmark. Detta värde ska 
regelbundet ses över med utgångspunkt 
från de senaste vetenskapliga uppgifterna.

Or. en
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Motivering

Vetenskapliga undersökningar som nyligen har genomförts har visat att förändrad indirekt 
markanvändning är den mest kritiska faktorn när det gäller att fastställa huruvida 
biobränslen har miljömässiga fördelar. Storskalig produktion av biobränslen, med mål för 
biobränslen som drivkraft, kan leda till att annan jordbruksverksamhet trängs undan i 
ekologiskt känsliga områden som exempelvis regnskogar. Ett ”risktillägg” bör därför införas, 
så att dessa indirekta konsekvenser tas med i scenariot rörande växthusgaser.

Ändringsförslag 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utsläpp av växthusgaser från bränslen, 
E, ska uttryckas som gram 
koldioxidekvivalenter per MJ bränsle, 
gCO2eq/MJ.

2. Utsläpp av växthusgaser från bränslen, 
E, ska uttryckas som gram 
koldioxidekvivalenter per MJ bränsle, 
gCO2eq/MJ. Värdet för eiluc ska vara 
40 g CO2eq/MJ för alla biobränslen som 
framställs från råmaterial som odlats på 
jordbruksmark. Detta värde ska 
regelbundet ses över med utgångspunkt 
från de senaste vetenskapliga uppgifterna.

Or. en

Motivering

Indirekt påverkan uppskattas för närvarande innebära ytterligare utsläpp på 50 procent för 
switchgrass som odlas på majsåkrar i Förenta staterna och till 93 procent för majsbaserad 
etanol. Att tillämpa ett standardvärde på 40 gCO2eq/MJ förefaller lämpligt för att visa denna 
indirekta påverkan tills nya vetenskapliga bevis finns tillgängliga. 
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Ändringsförslag 1090
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Som undantag från punkt 2 får värden 
för drivmedel som beräknas i form av 
gCO2eq/MJ anpassas för att ta hänsyn till 
skillnader mellan bränslen när det gäller 
mängden nyttigt arbete, uttryckt som 
km/MJ. Sådana anpassningar får bara 
göras om man kan visa att det finns 
skillnader i mängden nyttigt arbete som 
utförts.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inte någon entydig överensstämmelse mellan ett bränsle och dess prestanda vid 
slutanvändningen. Detta är förvirrande i frågor som rör bränslen och fordon och kan leda till 
subjektiva krav och dubbla beräkningar. Det behövs ett tydligt ansvar. Bränsleleverantörerna 
har ansvar för de utsläpp som går från hjulen till tanken och fordonstillverkarna har ansvar 
för de utsläpp som går från tanken till hjulen.

Ändringsförslag 1091
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De växthusgaser som omfattas av 
punkt 1 är CO2, N2O och CH4. Vid 
beräkningen av koldioxidekvivalenter ska 
följande värden användas för dessa gaser:

5. De växthusgaser som omfattas av 
punkt 1 är CO2, N2O och CH4. Vid 
beräkningen av koldioxidekvivalenter ska 
för dessa gaser de värden användas som 
finns i IPCC:s Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories från 2006. 
Som referens gäller den faktiska 
användningen av den utnyttjade 
jordbruksarealen före 2008.
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CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Motivering

Det ska vare sig anges någon metod för hur man i tillverkningen tar hänsyn till 
N2O-utsläppen eller hänvisas till beräkningssätt. Det är nödvändigt att det fastställs en tydlig 
och internationellt accepterad metod. 

Ändringsförslag 1092
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror, eec, ska omfatta utsläpp från själva 
extraktions- och odlingsprocessen; från 
insamlingen av råvaror; från avfall och 
läckage; och från produktionen av 
kemikalier och produkter som används vid 
extraktion eller odling. Avskiljning av 
koldioxid vid odlingen av råvaror ska inte 
räknas med. Certifierade minskningar av 
växthusgasutsläppen från fackling vid 
oljeproduktionsanläggningar överallt i 
världen ska dras av. Då man uppskattar 
utsläppen från odling är det tillåtet att, i 
stället för faktiska värden, utgå från 
medelvärden från geografiska områden 
som är mindre än de som används vid 
beräkningen av standardvärden.

6. Utsläpp från odling av råvaror, ec, ska 
omfatta utsläpp från själva 
odlingsprocessen; från insamlingen av 
råvaror; från avfall och läckage; och från 
produktionen av kemikalier och produkter 
som används vid odling. Avskiljning av 
koldioxid vid odlingen av råvaror ska inte 
räknas med. Då man uppskattar utsläppen 
från odling är det tillåtet att, i stället för 
faktiska värden, utgå från medelvärden 
från geografiska områden som är mindre 
än de som används vid beräkningen av 
standardvärden.

Or. en
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Motivering

Direktivet ska inriktas på biobränslen och inte fossila bränslen. Fackling är inte relevant för 
biobränslen.

Ändringsförslag 1093
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror, eec, ska omfatta utsläpp från själva 
extraktions- och odlingsprocessen; från 
insamlingen av råvaror; från avfall och 
läckage; och från produktionen av 
kemikalier och produkter som används vid 
extraktion eller odling. Avskiljning av 
koldioxid vid odlingen av råvaror ska inte 
räknas med. Certifierade minskningar av 
växthusgasutsläppen från fackling vid 
oljeproduktionsanläggningar överallt i 
världen ska dras av. Då man uppskattar 
utsläppen från odling är det tillåtet att, i 
stället för faktiska värden, utgå från 
medelvärden från geografiska områden 
som är mindre än de som används vid 
beräkningen av standardvärden.

6. Utsläpp från extraktion och odling av 
råvaror, eec, ska omfatta utsläpp från själva 
extraktions- och odlingsprocessen; från 
insamlingen av råvaror; från avfall och 
läckage; och från produktionen av 
kemikalier och produkter som används vid 
extraktion eller odling. Avskiljning av 
koldioxid vid odlingen av råvaror ska inte 
räknas med. Certifierade minskningar av 
växthusgasutsläppen från fackling vid 
oljeproduktionsanläggningar överallt i 
världen ska dras av. Då man uppskattar 
utsläppen från odling är det tillåtet att, i 
stället för faktiska värden, utgå från 
medelvärden från uppgifter från 
Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) särskilt för 
N2O-utsläpp för geografiska områden som 
är mindre än de som används vid 
beräkningen av standardvärden.

Or. fr

Motivering

När det gäller minskningar av utsläppen från växthusgaser anser vi att det är nödvändigt med 
stränga hållbarhetskriterier, men att sådana inte kan komma till stånd utan en 
beräkningsmetod som alla har godkänt. IPCC är ett organ som man hänvisar till världen över 
i denna fråga och där finns de främsta specialisterna. Det skulle därför vara förvånande att 
inte använda sig av IPCC:s uppgifter, och dessa har dessutom redan godtagits av Tyskland, 
Nederländerna, Förenade kungariket och Frankrike.
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Ändringsförslag 1094
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 10 år. 
Följande formel ska användas:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

där där

el = årligt utsläpp av växthusgaser från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi)

el = årligt utsläpp av växthusgaser från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
koldioxidekvivalenter per enhet 
transportbränsle från biomassaenergi)

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan kol per ytenhet, inbegripet både 
mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls – den senare av dessa tidsperioder 
ska användas

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan kol per ytenhet, inbegripet 
biomassa ovan och under marken, strö, 
jord, torrakor och skördade 
skogsprodukter i enlighet med ”IPCC 
guidelines för national greenhouse gases 
inventories – volume 4” från 2006). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade i 
januari 2008

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska 
markanvändningen (uttryckt som massan 
kol per ytenhet, inbegripet både mark och 
vegetation)

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska 
markanvändningen (uttryckt som massan 
kol per ytenhet, inbegripet biomassa ovan 
och under marken, strö, jord, torrakor 
och skördade skogsprodukter i enlighet 
med ”2006 IPCC guidelines för national 
greenhouse gases inventories – volume 4”

MWCO2 = molekylvikt för CO2 = 44,010 
g/mol

MWCO2 = molekylvikt för CO2 = 44,010 
g/mol

MWC = molekylvikt för kol = 12,011 g/mol MWC = molekylvikt för kol = 12,011 g/mol

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biobränslen och 

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från transportbränslen 
och andra flytande bränslen från 
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andra biovätskor per ytenhet per år). biomassa per ytenhet per år).

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att återuppfinna hjulet. I riktlinjerna från Mellanstatliga panelen 
för klimatförändringar (IPCC) från 2006 om hur utsläpp av växthusgaser ska rapporteras 
anges värdena för kollager per ytenhet. De används av medlemsstaterna inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. 

Ändringsförslag 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

7. De årliga utsläppen från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning, el, beräknas genom att de 
totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. 
Följande formel ska användas:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P[-eB],

där där

el = årligt utsläpp av växthusgaser från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi)

el = årligt utsläpp av växthusgaser från 
kollagerförändringar till följd av ändrad 
markanvändning (uttryckt som massan 
koldioxidekvivalenter per enhet 
biobränsleenergi)

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan kol per ytenhet, inbegripet både 
mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls – den senare av dessa tidsperioder 
ska användas

CSR = kollager per ytenhet för 
referensmarkanvändningen (uttryckt som 
massan kol per ytenhet, inbegripet både 
mark och vegetation). 
Referensmarkanvändningen är den 
användning som marken hade antingen i 
januari 2008 eller 20 år innan råvaran 
erhölls – den senare av dessa tidsperioder 
ska användas

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska 
markanvändningen (uttryckt som massan 

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska 
markanvändningen (uttryckt som massan 
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kol per ytenhet, inbegripet både mark och 
vegetation)

kol per ytenhet, inbegripet både mark och 
vegetation)

MWCO2 = molekylvikt för CO2 = 
44,010 g/mol
MWC = molekylvikt för kol = 12,011 g/mol
P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biobränslen och andra 
biovätskor per ytenhet per år).

P = grödans produktivitet (uttryckt som 
mängden energi från biobränslen och andra 
biovätskor per ytenhet per år).

eB = bonus för [x] g CO2eq/MJ energi 
från biobränsle eller biovätska om 
biomassan erhållits från återställd mark 
som tidigare nedlagts, d.v.s. mark som 
tidigare använts för jordbruksproduktion 
vilken i januari 2008 var olämplig för 
jordbruksproduktion (t. ex. saltmark och 
nedlagda gummiodlingar), och som före 
återställningen inte var mark enligt vad 
som avses i artikel 15.3. eller 15.4.

Or. en

Ändringsförslag 1096
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När det gäller punkt 7 kan följande 
värden användas för både CSR och CSA:

8. När det gäller punkt 7 kan följande 
värden användas för både CSR och CSA 
utom vid förändringar av 
markanvändningen enligt artikel 15.3. 
och 15.4.:

Or. de

Motivering

Den bestämmelse som kommissionen föreslår ska garantera att negativa konsekvenser av 
förändrad markanvändning beaktas. Bestämmelsen leder dock till att de varaktiga kollagren 
(t. ex. regnskogen) likställs med ettåriga eller fleråriga odlingar. I och med att biobränsle 
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från råvaror som odlas på mark där regnskog röjts bort får en bättre ställning ökar röjningen 
av regnskog. Endast varaktiga kollager bör beaktas. 

Ändringsförslag 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Utsläpp till följd av förändrad indirekt 
markanvändning, eiluc, ska ha värdet 0 
när biobränsle framställs av råvaror som 
inte kräver användning av odlad 
jordbruksareal, betesmark eller 
permanent odlad areal, inbegripet avfall. 
eiluc ska ha värdet 20 g CO2/MJ i alla 
övriga fall.

Or. en

Motivering

Utsläpp av växthusgaser till följd av förändrad indirekt markanvändning gäller för all 
produktion på annan mark än ofruktbar, olönsam eller nedlagd mark. Värdet på 
20 g CO2eg/MJ är lågt jämfört med vad som har presenterats under det senaste året i flera 
olika beräkningar. Med tanke på den stora osäkerheten i bedömningen av effekterna av 
indirekt markanvändning och den stora variationen hos de värden som presenterats är det 
dock rimligt att till en början använda ett lågt värde. 

Ändringsförslag 1098
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Utsläpp till följd av förändrad indirekt 
markanvändning, eiluc, ska ha värdet 0 
när biobränsle framställs av råvaror som 
inte kräver användning av odlad 
jordbruksareal, betesmark eller 
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permanent odlad areal, inbegripet avfall. 
eiluc ska ha värdet 120 g CO2/MJ i alla 
övriga fall.

Or. en

Motivering

Utsläpp av växthusgaser från förändrad indirekt markanvändning tillämpas för alla 
transportbränslen från biomassa utom för produktion från råvaror som odlats på ofruktbar, 
olönsam och nedlagd mark där producenterna kan visa en nettovinst för kol genom förändrad 
direkt markanvändning. Värdet 120 g CO2eg/MJ utgår från nyligen presenterade 
vetenskapliga uppgifter. Värdet grundas endast på en förväntad ökning av efterfrågan från 
EU och Förenta staterna. Om andra delar av världen införde liknande politiska åtgärder 
skulle konsekvenserna för växthusgaserna bli större.

Ändringsförslag 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Utsläppsminskningar av kol som 
lagrats i marken genom förbättrade 
jordbruksmetoder, esca får medräknas, 
under förutsättning att de inte redan har 
tagits med i beräkningen av el.

Or. en

Ändringsförslag 1100
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 9 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När man ska redovisa förbrukningen av 
sådan el som inte producerats i 
bränsleproduktionsanläggningen ska 
utsläppen av växthusgaser vid produktion 

När man ska redovisa förbrukningen av 
sådan el som inte producerats i 
bränsleproduktionsanläggningen ska 
utsläppen av växthusgaser vid produktion 
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och distribution av denna el antas motsvara 
de genomsnittliga utsläppen vid produktion 
och distribution av el i en angiven region. 
Undantagen från denna bestämmelse är 
följande:

och distribution av denna el antas motsvara 
de genomsnittliga utsläppen vid produktion 
och distribution av el i EU. Undantagen 
från denna bestämmelse är följande:

Or. en

Motivering

Eftersom elnäten i EU är sammankopplade är det inte möjligt att kontrollera var den el som 
konsumeras av en anläggning för produktion av biobränsle har genererats. Det är därför 
bättre att grunda beräkningen av elkonsumtionen på genomsnittet i EU. Fördelen med detta 
är att det skapas lika villkor för producenter av biobränslen och att man inte otillbörligen 
motarbetar effektiv elproduktion inom en anläggning för produktion av biobränsle (t. ex. 
genom ett kraftvärmeprojekt) i en region med relativt små utsläpp av växthusgaser vid 
elproduktion och eldistribution. 

Ändringsförslag 1101
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Minskade utsläpp genom avskiljning 
av koldioxid och kolupptag, eccs, ska 
begränsas till utsläpp som undviks genom 
avskiljning och upptag av CO2 med direkt 
koppling till extraktion, transport, 
bearbetning och distribution av bränsle.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1102
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Minskade utsläpp genom avskiljning av 12. Minskade utsläpp genom avskiljning av 
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koldioxid och kolupptag, eccs, ska 
begränsas till utsläpp som undviks genom 
avskiljning och upptag av CO2 med direkt 
koppling till extraktion, transport, 
bearbetning och distribution av bränsle.

koldioxid och kolupptag, eccs, ska 
begränsas till utsläpp som undviks genom 
avskiljning och upptag av CO2 med direkt 
koppling till transport, bearbetning och 
distribution av biobränsle.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inriktas på biobränslen och inte på fossila bränslen.

Ändringsförslag 1103
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Minskade utsläpp genom avskiljning 
och ersättning av koldioxid, eccr, ska 
begränsas till utsläpp som undviks genom 
avskiljning av CO2 vars kol kommer från 
biomassa och som ersätter CO2 av fossilt 
ursprung som används i kommersiella 
produkter och tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1104
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Minskade utsläpp genom överskottsel 
vid kraftvärmeproduktion, eee, ska beaktas i 
förhållande till överskottsel som 
producerats i bränsleproduktionssystem 
med kraftvärme, utom då det bränsle som 
används för kraftvärmeproduktionen är en 

14. Minskade utsläpp genom överskottsel 
vid kraftvärmeproduktion, eee, ska beaktas i 
förhållande till överskottsel som 
producerats i bränsleproduktionssystem 
med kraftvärme, utom då det bränsle som 
används för kraftvärmeproduktionen är en 
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delprodukt som inte består av skörderester 
från jordbruket. Vid redovisningen av 
överskottselen ska kraftvärmeenheten antas 
vara så stor som krävs för att precis fylla 
minimibehovet av värme för 
bränsleproduktionen. De minskade 
utsläppen av växthusgaser som är kopplade 
till överskottselen ska antas motsvara 
mängden växthusgas som skulle släppas ut 
om en lika stor mängd el producerades i 
ett kraftverk där samma bränsle användes 
som i kraftvärmeenheten.

delprodukt som inte består av skörderester 
från jordbruket, däribland torkade 
destillerade korn med lösliga ämnen. Vid 
redovisningen av överskottselen ska 
kraftvärmeenheten antas vara så stor som 
krävs för att precis fylla minimibehovet av 
värme för bränsleproduktionen. De 
minskade utsläppen av växthusgaser som 
är kopplade till överskottselen ska antas 
motsvara mängden växthusgas som skulle 
släppas ut av den genomsnittliga specifika 
el som produceras i gemenskapen, och det 
genomsnittliga utsläppet för 
elproduktionen i det land där el 
produceras i stater som inte är 
medlemmar av EU.

Or. en

Motivering

Vi anser att torkade destillerade korn med lösliga ämnen bör användas för 
energiproduktionsändamål som en jordbruksrest, på samma sätt som bagass från sockerrör. 

Ändringsförslag 1105
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Minskade utsläpp genom överskottsel 
vid kraftvärmeproduktion, eee, ska beaktas i 
förhållande till överskottsel som 
producerats i bränsleproduktionssystem 
med kraftvärme, utom då det bränsle som 
används för kraftvärmeproduktionen är en 
delprodukt som inte består av skörderester 
från jordbruket. Vid redovisningen av 
överskottselen ska kraftvärmeenheten antas 
vara så stor som krävs för att precis fylla 
minimibehovet av värme för 
bränsleproduktionen. De minskade 
utsläppen av växthusgaser som är kopplade 

14. Minskade utsläpp genom överskottsel 
vid kraftvärmeproduktion, eee, ska beaktas i 
förhållande till överskottsel som 
producerats i bränsleproduktionssystem 
med kraftvärme, utom då det bränsle som 
används för kraftvärmeproduktionen är en 
delprodukt som inte består av skörderester 
från jordbruket. Vid redovisningen av 
överskottselen ska kraftvärmeenheten antas 
vara så stor som krävs för att precis fylla 
minimibehovet av värme för 
bränsleproduktionen. De minskade 
utsläppen av växthusgaser som är kopplade 
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till överskottselen ska antas motsvara 
mängden växthusgas som skulle släppas ut 
om en lika stor mängd el producerades i ett 
kraftverk där samma bränsle användes 
som i kraftvärmeenheten.

till överskottselen ska antas motsvara den 
genomsnittliga mängden växthusgas som 
skulle släppas ut om en lika stor mängd el 
producerades och distribuerades i EU.

Or. en

Motivering

Genom att koppla krediten för växthusgaser till det bränsle som används begränsar texten 
producenternas incitament till att använda bränslen med låg koldioxidhalt. Den 
genomsnittliga elmängden i EU är referenspunkten för elimporten och det är logiskt att 
använda samma referenspunkt för exporten. Storleken på den kredit som kan erhållas från 
elexporten är begränsad genom den gräns som införts för kraftvärmeenhetens storlek.

Ändringsförslag 1106
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Om en bränsleproduktionsprocess både 
producerar det bränsle för vilket utsläpp 
beräknas och en eller flera andra produkter 
(delprodukter), ska utsläppen av 
växthusgaser fördelas mellan bränslet (eller 
dess mellanprodukt) och delprodukterna i 
förhållande till deras energiinnehåll 
(fastställt genom det lägre värmevärdet 
när det gäller delprodukter andra än el).

15. Om en bränsleproduktionsprocess både 
producerar det bränsle för vilket utsläpp 
beräknas och en eller flera andra produkter 
(delprodukter), ska utsläppen av 
växthusgaser fördelas mellan bränslet (eller 
dess mellanprodukt) och delprodukterna på 
grundval av ersättningsmetoden.
Medlemsstaterna ska se till att 
normalvärdena för typiska delprodukter 
regelbundet ses över.

Or. en

Motivering

Värdet för växthusgaser i delprodukterna ska återspegla det verkliga marknadsvärdet eller 
nyttan med delprodukterna, inte bara energiinnehållet.
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Ändringsförslag 1107
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Om en bränsleproduktionsprocess både 
producerar det bränsle för vilket utsläpp 
beräknas och en eller flera andra produkter 
(delprodukter), ska utsläppen av 
växthusgaser fördelas mellan bränslet (eller 
dess mellanprodukt) och delprodukterna i 
förhållande till deras energiinnehåll 
(fastställt genom det lägre värmevärdet när 
det gäller delprodukter andra än el).

15. Om en bränsleproduktionsprocess både 
producerar det bränsle för vilket utsläpp 
beräknas och en eller flera andra produkter 
(delprodukter), ska utsläppen av 
växthusgaser fördelas riktigt mellan 
bränslet (eller dess mellanprodukt) och 
delprodukterna i förhållande till deras 
energiinnehåll (principiellt fastställt genom 
det lägre värmevärdet när det gäller 
delprodukter andra än el).

Or. de

Motivering

Fördelningen i förhållande till energiinnehåll är principiellt riktig. I kombination med de 
systemgränser som kan väljas mera fritt förekommer dock i enstaka fall en stark snedvridning 
av THG-resultaten, eftersom utsläppen från hela systemet inte ligger i linje med den produkt 
som fördelas: dessa ska ju – i enlighet med det särskilda tillverkningsförfarandet – läggas till 
den aktuella produkten. Man måste därför i enstaka fall som t. ex. vid blöt eller torr väderlek 
öppna möjligheten för en riktig fördelning. 

Ändringsförslag 1108
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen, utom skörderester som halm, 
bagass, skal och baljor, majskolvar och 
nötskal. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 
beräkningen.
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beräkningen.

Or. en

Motivering

Restprodukter från jordbruket som t. ex. halm är i de flesta länder biprodukter till 
jordbruksprodukter och används som ersättning för foder och som gödsel. Den proportionella 
andelen utsläpp från växthusgaser enligt metoden för energiinnehåll bör fördelas till dessa 
mellanproukter. 

Ändringsförslag 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen, utom skörderester som halm, 
bagass, skal och baljor, majskolvar och 
nötskal. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 
beräkningen.

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 
beräkningen.

Or. en

Ändringsförslag 1110
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen, utom skörderester som halm, 
bagass, skal och baljor, majskolvar och 

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen, utom skörderester som halm, 
bagass, skal och baljor, majskolvar och 
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nötskal. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 
beräkningen.

nötskal. När skörderester från jordbruket 
bearbetas till biobränsle eller andra 
flytande biobränslen ska de beaktas i 
enlighet med sina aktuella bidrag.
Delprodukter med negativt energiinnehåll 
ska anses ha energiinnehållet noll då man 
gör beräkningen.

Or. de

Motivering

Undantaget för beräkning med skörderester från jordbruket ska betonas uttryckligen. 

Ändringsförslag 1111
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avfall och skörderester som halm, bagass, 
skal och baljor, majskolvar och nötskal,
liksom rester från processkedjor andra än 
processkedjor för biobränsle, utan någon 
tänkbar användning som livsmedel eller 
foder, ska anses ha värdet noll när det 
gäller utsläppen av växthusgaser över en 
livscykel, fram till dess att dessa material 
samlas in.

Avfall liksom rester från processkedjor 
andra än processkedjor för biobränsle, utan 
någon tänkbar användning som livsmedel 
eller foder, ska anses ha värdet noll när det 
gäller utsläppen av växthusgaser över en 
livscykel, fram till dess att dessa material 
samlas in.

Or. en

Motivering

Restprodukter från jordbruket som t. ex. halm är i de flesta länder biprodukter till 
jordbruksprodukter och används som ersättning för foder och som gödsel. Den proportionella 
andelen utsläpp från växthusgaser enligt metoden för energiinnehåll bör fördelas till dessa 
mellanprodukter. 
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Ändringsförslag 1112
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 16 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avfall och skörderester som halm, bagass, 
skal och baljor, majskolvar och nötskal, 
liksom rester från processkedjor andra än 
processkedjor för biobränsle, utan någon 
tänkbar användning som livsmedel eller 
foder, ska anses ha värdet noll när det 
gäller utsläppen av växthusgaser över en 
livscykel, fram till dess att dessa material 
samlas in.

Avfall och skörderester som halm, bagass, 
skal och baljor, majskolvar och nötskal, 
liksom rester från processkedjor som till 
största delen består av osmältbara 
komponenter, ska anses ha värdet noll när 
det gäller utsläppen av växthusgaser över 
en livscykel, fram till dess att dessa 
material samlas in.

Or. nl

Ändringsförslag 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska den 
fossila motsvarigheten EF till biobränslen 
vara de senast tillgängliga faktiska 
genomsnittsutsläppen från bensin och 
diesel som förbrukats i gemenskapen enligt 
rapporteringen i enlighet med 
[direktiv 98/70/EG]. Om sådana uppgifter 
saknas ska värdet 83,8 gCO2eq/MJ
användas.

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska den 
fossila motsvarigheten EF till biobränslen 
vara de senast tillgängliga faktiska 
genomsnittsutsläppen från den fossila 
delen av bensin och diesel som förbrukats i 
gemenskapen enligt rapporteringen i 
enlighet med [direktiv 98/70/EG]. Om 
sådana uppgifter saknas ska värdet 
90 g CO2eq/MJ användas.

Or. en
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Ändringsförslag 1114
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska den
fossila motsvarigheten EF till biobränslen 
vara de senast tillgängliga faktiska 
genomsnittsutsläppen från bensin och 
diesel som förbrukats i gemenskapen enligt 
rapporteringen i enlighet med 
[direktiv 98/70/EG]. Om sådana uppgifter 
saknas ska värdet 83,8 gCO2eq/MJ
användas.

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska de 
fossila motsvarigheterna EF till 
biobränslen vara de senast tillgängliga 
faktiska genomsnittsutsläppen från bensin 
och diesel som förbrukats i gemenskapen 
enligt rapporteringen i enlighet med 
[direktiv 98/70/EG]. Om sådana uppgifter 
saknas ska värdet 91 g CO2eq/MJ
användas.

Or. de

Motivering

På grund av bristande kunskap om metoden är det inte möjligt att fastställa indata för värdet 
83,8 g CO2eq/MJ. Om man tar genomsnittliga EU-värden som referenspunkt för fossila 
bränslen får det till resultat att man försummar mycket stora skillnader i THG-utsläpp mellan 
olika oljetyper och på grund av att tjärsand har ovanligt ursprung. Det motverkar den 
nödvändiga minskningen av koldioxidhalten i bränslen. Dessutom försummas skillnaderna i 
THG-utsläpp vid framställning av bensin och dieselbränsle. 

Ändringsförslag 1115
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del C – punkt 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska den 
fossila motsvarigheten EF till biobränslen
vara de senast tillgängliga faktiska 
genomsnittsutsläppen från bensin och 
diesel som förbrukats i gemenskapen enligt 
rapporteringen i enlighet med 
[direktiv 98/70/EG]. Om sådana uppgifter 
saknas ska värdet 83,8 gCO2eq/MJ 

17. Vid beräkningen i punkt 4 ska den 
fossila motsvarigheten EF till 
transportbränslen från biomassa vara de 
senast tillgängliga faktiska 
genomsnittsutsläppen från bensin och 
diesel som förbrukats i gemenskapen enligt 
rapporteringen i enlighet med 
[direktiv 98/70/EG] eller värdet
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användas. 83,8 g CO2eq/MJ om det är lägre.

Or. en

Ändringsförslag 1116
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del D – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. Särredovisade värden för biobränslen 
och biovätskor

D. Särredovisade värden för biobränslen 
och biovätskor*

_____________________
*Beräkna nya normalvärlden genom att 
använda en konsekvent metod genom hela 
kedjan.

Or. en

Motivering

Normalvärdena har lämnats lika eller typiska för alla förutom för ”bearbetning” där en 
40-procentig ökning har tillämpats. Orsaken till detta är oklar. En konsekvent metod bör 
tillämpas genom hela kedjan för att beräkna normalvärden från typiska värden på ett sätt som 
återspeglar nivån på det aktuella resultatet i varje steg av kedjan. Det måste vara en del av 
CEN:s uppdrag som föreskrivs i artikel 17.1.

Ändringsförslag 1117
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – del E – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

E. Uppskattade särredovisade värden för 
framtida biobränslen och biovätskor som 
inte, eller bara i försumbar omfattning, 
finns på marknaden i januari 2008

E. Uppskattade särredovisade värden för 
framtida biobränslen och biovätskor som 
inte, eller bara i försumbar omfattning, 
finns på marknaden i januari 2008*

___________________
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* Beräkna nya normalvärlden genom att 
använda en konsekvent metod genom hela 
kedjan.

Or. en

Motivering

Normalvärdena har lämnats lika eller typiska för alla förutom för ”bearbetning” där en 
40-procentig ökning har tillämpats. Orsaken till detta är oklar. En konsekvent metod bör 
tillämpas genom hela kedjan för att beräkna normalvärden från typiska värden på ett sätt som 
återspeglar nivån på det aktuella resultatet i varje steg av kedjan. Det måste vara en del av 
CEN:s uppdrag som föreskrivs i artikel 17.1.

Ändringsförslag 1118
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga VIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIIa
Åtminstone följande produkter anses vara 

biobränsle:
a) ”Bioetanol”: etanol, t. ex. 
undernummer 2207 10 00 i den 
kombinerade nomenklaturen med en 
alkoholhalt motsvarande minst 
99 volymprocent, vilken framställs av 
biomassa och/eller den biologiskt 
nedbrytbara delen av avfall, och vars 
egenskaper åtminstone uppfyller 
standarden EN 15376 och är avsedd för 
användning som biobränsle.
b) ”Biodiesel”: metylester av dieselkvalitet 
som framställs av vegetabilisk eller 
animalisk olja, vilken är avsedd för 
användning som biobränsle. 
c) ”Biogas”: bränslegas som framställs av 
biomassa eller av den biologiskt 
nedbrytbara delen av avfall, som kan 
renas till naturgaskvalitet och som är 
avsedd för användning som biobränsle 
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eller vedgas.
d) ”Biometanol”: metanol som framställs 
av biomassa, vilken är avsedd för 
användning som biobränsle.
e) ”Biodimetyleter”: dimetyleter som 
framställs av biomassa, vilken är avsedd 
för användning som biobränsle.
f) ”Bio-ETBE (etyltertiärbutyleter)”. 
ETBE som framställs med bioetanol som 
råvara. Volymprocentandelen av 
biobränslet i bio-ETBE uppgår till 
47 procent.
g) ”Bio-MTBE (metyltertiärbutyleter)”: 
Bränsle som framställs med biometanol 
som råvara. Volymprocentandelen av 
biobränslet i bio-MTBE uppgår till 
36 procent.
h) ”Syntetiskt biobränsle”: syntetiskt 
kolväte eller syntetisk kolväteblandning 
som utvunnits ur biomassa.
i) ”Bioväte”: Väte som framställs av 
biomassa och/eller av den biologiskt 
nedbrytbara delen av avfall och som är 
avsett att användas som biobränsle.
j) ”Ren vegetabilisk olja”: olja som 
framställs av oljeväxter genom pressning, 
extraktion eller liknande metoder, 
oraffinerad eller raffinerad men kemiskt 
oförändrad, förutsatt att den kan 
användas i den typ av motorer det gäller 
och att den uppfyller utsläppskraven.

Or. de

Motivering

De definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2003/30 ska övertas för att garantera 
kontinuitet och rättslig klarhet. Definitionen av bioetanol ska anpassas till den gällande 
nomenklaturen.
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