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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi är ett viktigt 
lagstiftningsförslag. 

Med direktivets hjälp bör det ses till att flexibla marknadsbaserade mekanismer kommer till 
största möjliga nytta för att vi ska nå det ambitiösa målet för den förnybara energins andel av 
den totala energiförbrukningen.

De faktorer som påverkar energisektorn – efterfrågan, tillgång, resursknapphet och rationell, 
effektiv hantering av resurserna samt miljöpåverkan och klimatbelastning, för att här nämna 
bara några få – driver på behovet av alternativa sätt att producera energi och få dessa sätt 
integrerade i systemen för energiförsörjning. Med teknik för förnybar energi kan vi komma åt 
problemet med att det inte finns tillräckligt med inhemskt fossilt bränsle och bidra till en 
fortgående ekonomisk utveckling på lång sikt. Det är svårt att harmonisera och skapa 
enhetlighet inom energipolitiken på EU-nivå och för detta ändamål krävs det en kritisk massa 
av stöd och investeringar. Från intressenthåll förespråkas det en klar, konsekvent och 
harmoniserad gemensam politik för åtgärdande av de brister i effektiviteten som har sin 
upprinnelse i att standarder, bestämmelser och praxis ibland skiljer sig från varandra i olika 
länder.

En drivande kraft bakom utvecklingen av en marknad för förnybar energi är att det införs 
olika ekonomiska stödmedel för ändamålet. Tanken på en europeisk marknad för 
ursprungsgarantier erbjuder en stödmekanism avsedd att komplettera de nationella 
stödsystemen och samtidigt se till att de åtaganden som gjorts i fråga om nationellt stöd får 
finnas kvar, inrikta de nationella myndigheterna på särskilda lokala tillämpningar av förnybar 
energi, utveckla förnybar energi och samtidigt minimera den förnybara energins konsekvenser 
för de nationella budgetarna samt, på europeisk nivå, utveckla förnybar energi till lägsta 
möjliga kostnad, tack vare en effektivt fungerande marknad.

Det föreslagna direktivet bör ge oss möjlighet att se till att denna stödmekanism fungerar som 
sig bör.

Därför görs det några ändringar i förslaget, för att trygga förutsättningarna för att vi ska få en 
välfungerande marknad för ursprungsgarantier, och den marknaden bör längre fram ses över i 
vederbörlig tid.

Systemet med ursprungsgarantier kunde omfatta all förnybar energi. Olika typer av 
ursprungsgarantier (för el från förnybara källor, uppvärmning och kylning från förnybara 
källor och energi från förnybara källor inom transportväsendet) bör kunna utbytas sinsemellan 
och säljas på marknaden. Ursprungsgarantierna bör i möjligaste mån fungera som ett mått på 
vilken andel av energin i olika medlemsstater som kommer från förnybara källor, samt 
medlemsstaternas totala mål, fördelat efter de olika sektorerna (el, uppvärmning, kylning, 
transporter) och en eventuell fördelning av skyldigheter mellan samma sektorer – exempelvis 
kunde transportsektorn finansiera utvecklingen av el från förnybara källor genom att köpa 
ursprungsgarantier från elsektorn för att fullgöra sina skyldigheter.
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Det ambitiösa europeiska målet kan också nås om direktivet ordentligt åtgärdar de 
huvudsakliga hindren för att förnybar energi utvecklas och integreras i 
energiförsörjningssystemen, med vederbörlig hänsyn tagen till respektive fysiska kapacitet 
hos näten. Försörjningstryggheten, som är av vikt för hela energikedjan, bör, tillsammans med 
det mångfasetterade växelspelet inom överföringssystemet, vara utslagsgivande för arbetet 
med att en inmatning av energi från förnybara källor ska kunna fortbestå och detta bör ske 
med hjälp av sinnrikt uttänkta mekanismer för fördelning av el från konventionell produktion.

Produktion av energi från förnybara källor antas kosta mer än produktion av energi av annat 
slag och det bör tas hänsyn till detta antagande så att det görs en skillnad mellan de direkta 
merkostnaderna för elproduktion och de indirekta merkostnaderna för anläggande av den 
nätinfrastruktur som behövs för överföring och distribution.

På det nationella planet ställer utvecklingen av förnybar energi krav på ytterligare lokala 
investeringar för kopplingar till nätet samt för utbyggnad och förstärkning av nätet.

Att planera, bevilja tillstånd för samt att anlägga ny infrastruktur för energi tar lång tid och 
detta bör beaktas och åtgärdas, så förloppet i mån av möjlighet görs enklare och snabbare. På 
europeisk nivå bör investeringarna i den nätinfrastruktur som behövs för gränsöverskridande 
transporter uppmuntras.

I de fall då de potentiella tillgångarna på el från förnybara källor ligger på annat håll än de 
orter där elen förbrukas behövs det ny infrastruktur för att föra ut omfattande energiflöden 
från produktionsorterna till förbrukningsorterna.

Som det påpekats i det föregående för utvecklingen av förnybar energi med sig både direkta 
och indirekta kostnader (såsom förstärkning av kraftnätet etc.). En välfungerande europeisk 
marknad för ursprungsgarantier kommer i hög grad att bidra till att minimera de direkta 
merkostnaderna. De indirekta merkostnaderna ställer däremot krav på stimulerande 
bestämmelser av ett slag som är svåra att åstadkomma med hjälp av en marknad för 
ursprungsgarantier.

Utgående från principen om solidaritet bör det planeras en utökad användning av 
Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden eller att inrätta en EU-fond 
för el från förnybara källor.

Alternativa energikällor är ingen patentlösning och kommer inte i sig att lösa problemet med 
att få tillgång och efterfrågan att gå ihop. Men om dessa energikällor utvecklas kommer de att 
bidra till hållbarhet och livskvalitet. En konsekvent energipolitik kommer att löna sig i 
längden och grunden för en sådan politik heter samverkansvinster inom politiken.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Kostnaden för att ansluta nya 
producenter av förnybar el till elnätet bör 
vara objektiv, tydlig och icke-
diskriminerande. Man bör också ta hänsyn 
till den nytta som de anslutna 
producenterna medför för nätet.

(30) Kostnaden för att ansluta nya 
producenter av förnybar el till elnätet bör 
vara objektiv, tydlig och icke-
diskriminerande. Man bör också ta hänsyn 
till den nytta som de anslutna 
producenterna medför för nätet. Kostnaden 
bör betalas av den producent som begär 
anslutningen.

Or. en

Motivering

Principerna om insyn, objektivitet och frihet från diskriminering är tillsammans med den 
ekonomiska logiken en grundläggande förutsättning för att den europeiska elmarknaden ska 
fungera effektivt. Anslutningar till elnätet (”den sista milen”) är till nytta bara för respektive 
producenter och inte för övriga kunder på nätet. Kostnaden för att ansluta nya producenter 
beror dessutom i huvudsak på var kraftverken är belägna och den frågan avgörs ju av 
producenterna.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är i vissa fall omöjligt att fullt ut 
säkra överföring och distribution av 
förnybar el utan att negativt påverka nätets 
tillförlitlighet och säkerhet. I sådana fall 
kan det vara motiverat att ekonomiskt 
kompensera de berörda producenterna.

(31) Det är i vissa fall omöjligt att fullt ut 
säkra överföring och distribution av 
förnybar el utan att negativt påverka nätets 
tillförlitlighet och säkerhet. I sådana fall 
kan det vara motiverat att minska på 
inmatningen utan någon ekonomisk
kompensation.
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Or. en

Motivering

Överföringen och distributionen av förnybar energi begränsas av den fysiska kapaciteten hos 
näten. Därför kan man under vissa omständigheter bli tvungen att begränsa produktionen av 
sådan energi för att det ska gå att anpassa sig till de fysiska begränsningar som gäller för 
näten. Dessa begränsningar är en konsekvens av Kirchhoffs lagar. Om de som producerar 
förnybar energi får sin produktion minskad bör de själva stå för kostnaderna. Samma gäller 
ju också för konventionella kraftverk. Här är det inte på sin plats med någon ekonomisk 
kompensation. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Sammankopplingar av olika länders 
nät gör det lättare att ansluta förnybara 
energikällor. Förutom att 
sammankopplingar leder till att 
variationer jämnas ut kan de också 
minska balanseringskostnaderna, 
stimulera konkurrensen – vilket leder till 
lägre priser – och främja nätens 
utveckling. Det faktum att man delar på 
överföringskapaciteten och utnyttjar den 
maximalt kan också göra att man 
undviker att bygga alltför mycket ny 
kapacitet.

utgår

Or. en

Motivering

Det här stämmer inte. Variationer måste hanteras inom ett kontrollblock och deras struktur 
är en del av det sammankopplade elnätet. Balanseringskraft måste tillhandahållas främst på 
lokal basis. Om elen färdas över långa sträckor måste det reserveras fri kapacitet för 
ändamålet, eftersom det inte går att förutsäga när krissituationer med åtföljande behov av 
balansering kommer att uppstå. Utvecklingen av nätet bygger bland annat på incitament till 
investeringar. Eftersom operatörerna är skyldiga att transportera el från förnybara källor 
måste de förstärka nätet så att det klarar av de största inmatningsmängderna av sådan el. Det 
är den utvecklingen som bör uppskattas adekvat.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är en nätoperatörs skyldighet och uppgift att sörja för att nätet har en så effektiv 
linjedragning som möjligt för att kunna tillgodose nationens elförsörjning. Utgående från sin 
effektivitet, sådan den bedömts av den nationella tillsynsmyndigheten, drar de nytta av detta. 
Ett utökat antal sammankopplingar kommer att leda till ökad handel. Dessa tillgångar bör 
emellertid erkännas av tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier är skyldiga att överföra och 
distribuera förnybar el. De ska även sörja 
för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor eller 
kraftvärmeanläggningar, i den mån 
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tillåter det. säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det. I händelse av krissituationer 
såsom överbelastning får 
medlemsstaterna tillämpa regler för 
minskning av inmatningen från 
produktionsanläggningar som använder 
förnybara energikällor eller 
kraftvärmeanläggningar.

Or. en

Motivering

Förnybara energikällor och kraftvärme måste likabehandlas. För att inmatningen från 
sådana källor ska gå lättare anmodas nätoperatörerna att ge dem företräde. Av omtanke om 
försörjningstryggheten kan emellertid sådant företräde inte garanteras under alla 
omständigheter. Det måste finnas klara regler för minskning av inmatningen från sådana 
källor, för att man ska kunna undvika krissituationer i elnätet eller rentav överbelastning och 
komma fram till en balans inom konkurrensen mellan olika operatörer.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga 
utarbetar och offentliggör standardregler 
för hur kostnaderna för teknisk anpassning 
ska bäras och fördelas. Det kan röra sig om 
nätanslutningar och –förstärkningar, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.
Nätanslutningskostnaden (”den sista 
milen”) ska betalas av elproducenten.

Or. en

Motivering

Nätoperatörerna måste utgående från tekniska bevekelsegrunder ange var någonstans den 
lämpligaste punkten för anslutning till nätet befinner sig. Den ”sista milen” är till nytta bara 
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för producenten. Enligt de regler som gäller för producenter av konventionell el avses med 
detta också förnybara energikällor och kraftvärme. Om en producent av vad orsak det vara 
må upphör med elproduktionen vid en produktionsanläggning kommer denna ”sista mil” att 
bli en tillgång som står till ingen nytta. Alltså måste producenten ta hänsyn till detta redan i 
sin företagsplanering och inte ha andra att stå för kostnaderna.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om man på politiskt håll vill subventionera vissa energikällor och en nätoperatör som en 
följd av detta får vidkännas merkostnader ska kostnaderna erkännas ha beviljats oberoende 
av vilket system för incitament som gäller. Eftersom nätoperatörens utbyggnadsplan måste 
vara effektiv bör det helst göras en förhandskontroll från den nationella tillsynsmyndighetens 
sida.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Den kostnadsdelning som avses i 
punkterna 3 och 4 ska ske genom en 
mekanism som baseras på objektiva, öppna 
och icke-diskriminerande kriterier som tar 
hänsyn till de fördelar anslutningarna kan 
innebära för producenter (både de som 
ansluter sig i början och senare) samt för 
överförings- och distributionsansvariga.

Or. en

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Källor till förnybar energi brukar 
ligga i avlägsna områden med begränsad 
belastning och bidrar därför endast i 
ringa grad till försörjningstryggheten. 
Därför ska medlemsstaterna med hjälp av 
sinnrikt uttänkta fördelningsmekanismer 
för konventionell elproduktion slå vakt 
om fortsatt försörjningstrygghet i system 
med omfattande inmatning av energi från 
förnybara källor.

Or. en

Motivering

Av fysiska effektivitetsskäl är det tillrådligt att kraftverken förläggs så nära som möjligt till de 
platser där efterfrågan (belastning) råder. I annat fall kommer energiförlusterna att öka 
dramatiskt och man får svårt att komma till rätta med spänningsfall. Det finns tre 
huvudsakliga energikällor som inte går att transportera: brunkol, vatten och vind. Därför 
måste man komma överens om ett system för fördelning, alltså om var någonstans 
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produktionen av el från konventionella källor ska vara förlagd, av omsorg om fortsatt trygg 
drift av näten och för att minimera behovet av ytterligare nätinfrastruktur.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Inrättande av en gemenskapsfond för el 

från förnybara källor
I enlighet med solidaritetsprincipen ska 
det inrättas en gemenskapsfond för el 
från förnybara källor. Fonden ska 
användas för sådana ändamål som
a) att finansiera incitamentsåtgärder till 
förmån för el från förnybara källor, 
såsom finansiering av särskilda indirekta 
kostnader med anknytning till 
utvecklingen av sådan el (såsom 
nätförstärkningar) och 
b) att finansiera gränsöverskridande 
infrastruktur som möjliggör överföring av 
stora energiflöden från en medlemsstat till 
en annan.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av el från förnybara källor för med sig såväl indirekta som direkta kostnader 
och dessa ställer krav på stödsystem som svårligen kan åstadkommas uteslutande genom en 
marknad för ursprungsgarantier. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 



PE404.774v01-00 12/12 PA\718602SV.doc

SV

bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast den 
31 mars 2010. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast den ...1.
Bulgarien och Rumänien ska följa 
direktivet senast den ... 2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.
______________________

1 Ett år efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.
2 Två år efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Den nya tidtabellen återspeglar medlemsstaternas omsorg om att få rimligt med tid på sig för 
införlivandet. För de nyaste medlemsstaterna Bulgarien och Rumänien ska tiden vara längre 
eftersom de getts ytterligare tid för införlivandet.
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