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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av 
användningen av förnybar energi
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0019),

– med beaktande av artikel 251.2 , 175.1 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0046/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för ekonomi och valutafrågor, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism, 
utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 175.1 och 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

Or. en

Motivering

Artikel 175.1 är den enda lämpliga rättsliga grunden. Dubbel rättslig grund är förbehållet 
verkliga undantagsfall då flera mål är lika viktiga, men här är det miljöskyddet som är 
viktigast och de nuvarande direktiven om förnybar energi och om biobränslen har också 
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antagits med stöd av artikel 175.1. Dessutom har föreskrifterna om biobränslen inte som sitt 
huvudsakliga mål att underlätta handelsutbytet – eftersom de normer som föreskrivs inte alls 
är harmoniserade – utan att definieras hållbarhetskriterier.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt färdplanen för förnybar energi är 
det ett lämpligt och realistiskt mål att 20% 
av all energi som används ska komma från 
förnybara energikällor. För 
transportsektorn är målet 10%. Planen 
visar också att rambestämmelser med 
bindande mål skulle ge näringslivet den 
långsiktiga stabilitet som krävs för att fatta 
rationella investeringsbeslut inom sektorn 
för förnybar energi.

(4) Enligt färdplanen för förnybar energi är 
det ett realistiskt mål att minst 20% av all 
energi som används ska komma från 
förnybara energikällor. Planen visar också
att rambestämmelser med bindande mål 
skulle ge näringslivet den långsiktiga 
stabilitet som krävs när man går mot en 
ekonomi som bygger på förnybar energi.

Or. en

Motivering

Kommissionens färdplan för förnybar energi har bedömts av rådet och medlemsstaterna. 
Kommissionen måste ta hänsyn till detta när den utarbetar skäl av det här slaget. Detta 
klargörs i det här ändringsförslaget. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande mål att andelen förnybar 
energi ska motsvara 20% av den totala 
energiförbrukningen och 10% av 
förbrukningen inom transportsektorn
senast 2020.

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande etappmål och slutliga mål 
att andelen förnybar energi ska motsvara 
20% av den totala slutliga
energiförbrukningen senast 2020.

Or. en
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Motivering

Europaparlamentet vill att minst 25 procent av den slutliga energiförbrukningen ska komma 
från förnybara källor 2020. De senaste vetenskapliga och politiska rönen har visat att det inte 
går att pålägga transportsektorn ett bindande mål om att 10 procent av dess bränslen ska 
komma från biomassa, om man vill att detta inte ska bli en alltför stor belastning för miljön. 
Målet måste alltså utgå. Hållbar biomassa kan med större utbyte användas till annan energi, 
såsom el i förening med produktion av värme (eller kyla).

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Målet på 10% förnybar energi inom 
transportsektorn bör däremot gälla för 
varje enskild medlemsstat. Därigenom 
kan man garantera enhetliga 
drivmedelsspecifikationer och trygga 
tillgången. Eftersom det finns en 
välfungerande handel med drivmedel 
kommer medlemsstater med liten tillgång 
till de resurser som krävs ändå att kunna 
säkra tillgången på förnybara drivmedel 
utan problem. Även om det tekniskt sett 
vore möjligt för gemenskapen att uppnå
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför
övervaka tillgången på biobränslen på EU-
marknaden och, när så är lämpligt, föreslå 
åtgärder för att skapa balans mellan 
inhemsk produktion och import, med 
beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor, trygg 
energiförsörjning samt övriga aspekter.

(10) Målen i fråga om förnybar energi 
kommer sannolikt att uppnås genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör i detta 
sammanhang övervaka tillgången på 
förnybar energi, bl. a. biomassa för 
energiändamål, på EU-marknaden, med 
beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor,
sociala frågor, trygg energiförsörjning 
samt övriga aspekter.

Or. en

Motivering

Kommissionen måste övervaka importen och exporten av alla energi, antingen den 
producerats (och konsumerats) inhemskt eller importeras från/exporteras till tredjeländer. 
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Biomassa för energiändamål kräver särskild övervakning. De senaste vetenskapliga och 
politiska rönen har dock visat att det inte går att pålägga transportsektorn ett bindande mål 
om att 10 procent av dess bränslen ska komma från biomassa, om man vill att detta inte ska 
bli en alltför stor belastning för miljön. Målet måste alltså utgå

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att uppnå målet på 10% 
biobränslen måste man se till att 
blandningar med större andel biodiesel än 
vad som anges i standarden EN590/2004 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. en

Motivering

Det här finns med i biobränsledirektivet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) De allmänna målen innebär att 20% av 
gemenskapens hela energiförbrukning ska
täckas av förnybar energi och 10% av varje 
medlemsstats förbrukning av bensin och 
diesel för transportändamål ska täckas av 
biobränslen senast 2020. Eftersom dessa 
mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan, på grund 
av den föreslagna åtgärdens omfattning, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(57) De allmänna målen innebär att 20% av 
gemenskapens hela energiförbrukning bör
täckas av förnybar energi senast 2020. 
Eftersom dessa mål inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan, på grund av den 
föreslagna åtgärdens omfattning, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.
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Or. en

Motivering

Det var Europeiska rådet som i mars 2007 föreslog att direktivet om förnybar energi skulle 
innefatta ett mål om 10 procent för biobränslen. Stats- och regeringscheferna ställde dock 
upp ett antal förhandsvillkor som måste uppfyllas, nämligen a) att produktionen måste vara 
hållbar och b) att andra generationens biobränslen måste finnas att tillgå i handeln. Sedan 
mars 2007 har det framkommit alltmer som tyder på att dessa villkor inte kommer att 
uppfyllas. Målet om 10 procent måste alltså utgå.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi. Det 
innehåller bindande mål för andelen 
förnybar energi av den totala 
energiförbrukningen respektive av den 
energi som används för 
transportändamål. Det innehåller också 
bestämmelser om ursprungsgarantier,
administrativa förfaranden och anslutning 
till elnätet beträffande förnybar energi. I 
direktivet fastställs dessutom kriterier för 
miljöhållbarhet för biobränslen och andra 
biovätskor.

Genom direktivet upprättas en gemensam 
ram för främjande av förnybar energi och 
för hur förnybar energi ska införlivas 
med EU:s inre marknad för energi, till 
förmån för ökad försörjningstrygghet, 
bättre miljöskydd och konkurrenskraft 
och en förstärkt ledarroll för EU på 
industrins område. Det innehåller 
bindande mål på EU-nivå och nationell 
nivå för andelen förnybar energi av den 
totala energiförbrukningen, för att 
säkerställa en andel på minst 20 procent 
förnybar energi inom EU:s slutliga 
energiförbrukning. Det innehåller också 
bestämmelser om skyddet av nationella 
stödsystem och ingående nationella 
åtgärdsplaner för förnybar energi och 
inrättar dessutom flexibilitetsmekanismer 
mellan medlemsstaterna för uppnåendet 
av målen, administrativa förfaranden och
infrastruktur för anslutning till 
infrastrukturer beträffande förnybar 
energi. I direktivet fastställs dessutom 
kriterier för miljöhållbarhet för energi från 
biomassa.

Or. en
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Motivering

Huvuddragen i direktivet bör framhävas på det ställe där det talas om direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
icke-fossila energikällor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

(a) förnybar energi: energi från förnybara, 
energikällor: vindenergi, solenergi, 
geotermisk energi, vågenergi, 
tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från avloppsreningsverk 
samt biogas,

Or. en

Motivering

För att konsekvens ska råda med Eurostats definitioner och de nya internationella
definitionerna omfattar detta direktiv endast energi från förnybara källor. Fossila bränslen 
och andra kategorier av bränslen som inte omfattas av dessa definitioner ingår därför inte i 
direktivet.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) biomassa: den biologiskt nedbrytbara 
delen av produkter, avfall och 
restprodukter från jordbruk (bland annat 
material av vegetabiliskt och animaliskt 
ursprung), skogsbruk och därmed 
förknippad industri, liksom den biologiskt 
nedbrytbara delen av industriavfall och 
kommunalt avfall,

(b) biomassa: den biologiskt nedbrytbara 
delen av produkter, avfall och 
restprodukter från jordbruk (bland annat 
material av vegetabiliskt och animaliskt 
ursprung) och vattenbruk, skogsbruk och 
därmed förknippad industri, liksom den
separat insamlade biologiskt nedbrytbara 
delen av industriavfall och kommunalt 
avfall,

Or. en
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Motivering

I de nuvarande definitionerna finns biomassa från vattenbruksprodukter, såsom alger, inte 
med. Dessutom brukar det gå mycket bättre att återvinna eller kompostera biologiskt 
nedbrytbart avfall, medan de gaser som uppstår då givetvis kan användas för alstring av 
energi. Den biologiskt nedbrytbara delen av kommunalt avfall och industriavfall brukar 
dessutom inte ge något större energiutbyte och därför bör direktivet främja avskiljning av 
sådant avfall.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) geotermisk värme: energi lagrad i 
form av värme under den fasta jordytan,

Or. en

Motivering

Gemenskapslagstiftningen har ingen harmoniserad definition av begreppet geotermisk värme, 
utan det finns bara olika nationella definitioner. Det här skapar förvirring. Därför bör 
direktivet definiera begreppet geotermisk värme (som på svenska ibland även kallas 
jordvärme). Den definition som föreslagits används i stor utsträckning av 
jordvärmebranschen, eftersom den ingår som ett led i nationella standarder.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) biovätskor: flytande bränslen för 
energiändamål som framställs av biomassa,

(e) biomassa för energiändamål: fasta,
gasformiga eller flytande bränslen för 
energiändamål som framställs av biomassa,

Or. en

Motivering

Denna rättsakt omfattar all energi som producerats med hjälp av biomassa och inte bara 
sådan som används som bränsle för transporter eller såsom flytande bränsle vid produktion 
av värme och el. Det övergripande begreppet måste alltså ofrånkomligen definieras.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) biobränslen: flytande eller gasformiga 
bränslen som framställs av biomassa och 
som används för transportändamål,

(f) transportbränslen från biomassa: 
flytande eller gasformiga bränslen som 
framställs av biomassa och som används 
för transportändamål,

Or. en

Motivering

Biomassa för energiändamål kan användas till mycket, såsom produktion av värme och el, 
liksom också som transportbränslen. Här definieras skillnaden klart och tydligt.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) mark med högt bevarandevärde:
(i) områden med globalt, regionalt eller 
nationellt viktiga koncentrationer av 
värdefull biologisk mångfald (såsom 
endemiska arter, utrotningshotade arter, 
tillflyktsorter),
(ii) globalt, regionalt eller nationellt 
viktiga vidsträckta landskapsområden där 
livsdugliga populationer av flertalet, eller 
rentav samtliga viltlevande arter 
förekommer med naturliga 
spridningsmönster och i riklig mängd,
(iii) områden som är belägna i eller 
innefattar sällsynta, utsatta eller 
utrotningshotade ekosystem,
(iv) områden som utför grundläggande 
tjänster åt ekosystemen i kritiska lägen 
(såsom att de skyddar avrinningsområden, 
håller tillbaka erosionen),
(v) områden av grundläggande betydelse 
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för tillgodoseende av ortsinvånarnas 
behov (såsom försörjning, hälsa),
(vi) områden av avgörande betydelse för 
ortsinvånarnas hävdvunna kulturella 
identitet (områden med kulturell, 
ekologisk, ekonomisk eller religiös 
betydelse, vilka utpekats i samverkan med 
ortsinvånarna).

Or. en

Motivering

Begreppet mark med högt bevarandevärde måste definieras, eftersom det utgör en hörnsten i 
artikel 15 som skapar garantier för att bränslen från biomassa är hållbara, framför allt 
genom att bevara den biologiska mångfalden och se till att naturen får förbli orörd. Detta 
begrepp har definierats av ett nätverk av organisationer, såsom Internationella 
naturskyddsförbundet (IUCN) och Världsbanken och används redan av Forest Stewardship 
Council ("Skogsförvaltningsrådet") i dess system för internationell certifiering av virke.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) våtmark: mark som under hela året, 
eller en betydande del av året, är täckt 
eller genomdränkt av vatten.

Or. en

Motivering

Begreppet våtmark måste definieras i det här direktivet. Våtmarkerna är viktiga 
lagringsplatser för koldioxid och om deras karaktär förändras kan avsevärda mängder 
växthusgaser frigöras. Icke utdikade torvmarker, alltså myrar i orört tillstånd, ingår utan 
vidare i denna definition.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) outnyttjad mark, förstörd mark eller 
marginell mark: mark som inte är och 
som sedan 1990 inte varit skog eller 
våtmark, som varken är mark med högt 
bevarandevärde eller ligger i närheten av 
sådan mark eller inom värdefulla 
naturskyddsområden eller fridlysta 
områden och som inte använts för 
jordbruksändamål på åtminstone tio år. 

Or. en

Motivering

Begreppet outnyttjad mark, förstörd mark eller marginell mark måste definieras i detta 
direktiv. Det behövs en klart formulerad definition för att inte sådan mark, ifall den används 
för produktion av transportbränslen utgående från biomassa, ska vara värdefull ur 
naturskyddssynvinkel eller viktig som koldioxidlager eller används för livsmedelsproduktion. 
”Högt bevarandevärde” är en internationellt vedertagen status som skyddar den biologiska 
mångfalden och ekosystemens orördhet. 1990 är det brytdatum för avskogning om vilket det 
överenskommits i Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) agrobränslen: bränslen från 
biomassa som odlats på jordbruksmark 
och som konkurrerar med jordbruksmark 
för produktion av livsmedel eller foder,

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) ursprungsgaranti: ett elektroniskt 
dokument som visar att en viss mängd
energi producerats från förnybara 
energikällor,

(g) ursprungsgaranti: ett elektroniskt 
dokument som visar att en viss mängd 
energi producerats från förnybara 
energikällor, framför allt vid fullgörandet 
av den skyldighet att redovisa för 
ursprunget till el, vilken föreskrivits i 
direktiv 2003/54/EG

Or. en

Motivering

Det måste klart framgå vilken funktion dokumentet fyller. Det ska tjäna som märkning av 
källorna till den el som producerats. Ett sådant klarläggande ges i och med att det hänvisas 
till direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el med dess krav på att det 
ska redovisas var elen kommer ifrån.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) överföringsintyg: ett elektroniskt 
dokument med särskild märkning, vilket 
en medlemsstat frivilligt får använda, 
uteslutande för målredovisningens behov,
för att överföra en viss mängd energi som 
producerats från förnybara källor till en 
annan medlemsstat, 

Or. en

Motivering

I artiklarna 8 och 9 i detta direktiv har det införts ett nytt flexibelt system för hur de 
nationella målen inom området förnybar energi ska uppnås, för sådana medlemsstater som 
önskar välja detta system. Det är viktigt att det görs en skillnad mellan ursprungsgarantier, 
som används endast för att redovisa för ursprunget till energin och 
överföringsredovisningscertifikat, som används uteslutande vid målredovisningen.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) stödsystem: ett system som grundar sig 
på en medlemsstats marknadsintervention
och som gör det lättare för förnybar energi 
att komma ut på marknaden genom att 
minska produktionskostnaden, öka 
försäljningspriset, eller öka 
försäljningsvolymen genom införande av 
krav beträffande förnybar energi,

(h) stödsystem: ett system som grundar sig 
på ett politiskt ingripande som skapar 
eller utökar incitament för en utvidgad 
och ökad användning av förnybar energi, 
varvid nationella stödsystem ska anses 
innefatta framför allt krav beträffande 
förnybar energi, investeringsfrämjande 
skattebefrielser eller skattelättnader, 
skatteåterbäringar och system för direkt 
prisstöd, framför allt i form av system för 
inmatningsstöd och premier, 

Or. en

Motivering

Det behövs en klarare definition av vad ett "stödsystem" är för något.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att andelen förnybar 
energi minst är lika hög som den som 
anges i den vägledande planen i bilaga I 
del B.

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att andelen förnybar 
energi minst är lika hög som det 
obligatoriska minsta etappmålet i bilaga I 
del B.

Or. en

Motivering

För att EG:s och medlemsstaternas övergripande mål för 2020 verkligen ska nås måste det 
även antas obligatoriska etappmål. Den vägledande plan som föreslås i bilaga I har ett lågt 
utgångsläge, så att måluppfyllelsen i fråga om förnybar energi till största delen förväntas ske 
under åren omedelbart före 2020. Om inte medlemsstaterna följer denna utvecklingsgång 
kommer de att få mycket svårt att nå målet för 2020. Därför måste den anses som ett absolut 
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nödvändigt minimum.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Två eller flera medlemsstater kan, 
med hjälp av flexibla instrument av det 
slag som avses i artikel 9.1b, tillsammans 
arbeta för att uppnå de mål som avses i 
punkterna 1 och 2
Samarbete av detta slag ska anmälas till 
kommissionen av alla de samarbetande 
medlemsstaterna och de nya målen för 
denna grupp av medlemsstater ska, 
tillsammans med metoden för beräkning 
av dem, hänskjutas till kommissionen för 
godkännande.

Or. en

Motivering

Som ett tillägg till de nationella stödsystemen och av omsorg om ökad flexibilitet vid 
uppnåendet av etappmålen och de övergripande målen för 2020 beträffande förnybar energi 
kan medlemsstaterna, om de så önskar, frivilligt samarbeta med hjälp av sådana ytterligare 
flexibla instrument som överföringsintygen eller gemensamma projekt av det slag som avses i 
artikel 9 c i detta direktiv. 

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet år 
2020 är minst 10% av den slutliga 
energiförbrukningen på 
transportområdet.

utgår

Vid beräkningen av den totala 
energiförbrukning som avses i första 
stycket, ska petroleumprodukter förutom 
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bensin och diesel inte tas med.

Or. en

Motivering

Det var Europeiska rådet som i mars 2007 föreslog att direktivet om förnybar energi skulle 
innefatta ett mål om 10 procent för biobränslen fram till 2020. Stats- och regeringscheferna 
ställde dock upp ett antal förhandsvillkor som måste uppfyllas, nämligen a) att produktionen 
måste vara hållbar och b) att andra generationens biobränslen måste finnas att tillgå i 
handeln. Sedan mars 2007 har det framkommit alltmer som tyder på att dessa villkor inte 
kommer att uppfyllas. Målet om 10 procent måste alltså utgå.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 Artikel 4
Nationella handlingsplaner Handlingsplaner för förnybar energi

Or. en

Motivering

De handlingsplanerna som berör just förnybar energi kommer att heta "handlingsplaner för 
förnybar energi" för att de ska kunna särskiljas från andra handlingsplaner inom området 
energi, något som Europaparlamentet redan kommit överens om i initiativbetänkandet från 
ledamoten av Europaparlamentet Britta Thomsen om en färdplan för förnybar energi i 
Europa (Europaparlamentets resolution P6_TA(2007)0406 av den 25 september 2007).

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan.

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
handlingsplan för förnybar energi.

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

Or. en

Motivering

De handlingsplaner som berör just förnybar energi kommer att heta "handlingsplaner för 
förnybar energi" för att de ska kunna särskiljas från andra handlingsplaner inom området 
energi, något som Europaparlamentet redan kommit överens om i initiativbetänkandet från 
ledamoten av Europaparlamentet Britta Thomsen om en färdplan för förnybar energi i 
Europa (Europaparlamentets resolution P6_TA(2007)0406 av den 25 september 2007).

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Som ett tillägg till de nationella stödsystemen och av omsorg om ökad flexibilitet vid 
uppnåendet av etappmålen och de övergripande målen för 2020 beträffande förnybar energi 
kan medlemsstaterna, om de så önskar, frivilligt samarbeta med hjälp av sådana ytterligare 
flexibla instrument som överföringsintygen eller gemensamma projekt av det slag som avses i 
artikel 9 c i detta direktiv. Varje medlemsstat som deltagit i ett sådant beslut måste sedan i 
detalj låta det gemensamma avtalet om detta ingå i sin nationella handlingsplan för förnybar 
energi.
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Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2009 vägleda medlemsstaterna 
med en bindande mall för 
handlingsplaner för förnybar energi, och 
den ska innefatta följande minimikrav:
(a) Medlemsstaternas referensstatistik om 
den förnybara energins andel av den 
slutliga energiförbrukningen under 2005 
och under det senaste år för vilket 
uppgifter finns tillgängliga, varvid den 
slutliga energiförbrukningen ska 
definieras utgående från
– fasta bränslen, olja, gas, förnybar 
energi, el och värme (utvunnen värme, 
fjärrvärme); värme och el från förnybara 
och icke förnybara källor,
– sektorer: industrin, hushållen och 
servicenäringarna, samt transporterna,
– el (undantaget el för värme och 
varmvatten), värme (medräknat el för 
värme och varmvatten) och transporter, i 
samtliga fall uppdelat på förnybara och 
icke förnybara källor.
(b) Medlemsstaternas bindande nationella 
övergripande mål för den förnybara 
energins andel av den slutliga 
energiförbrukningen under 2020, enligt 
vad som fastställts i del A i bilaga I. 
(c) Medlemsstaternas bindande nationella 
minsta etappmål, enligt vad som fastställts 
i del B i bilaga I. 
(d) Medlemsstaternas bindande nationella 
mål för 2020 samt etappmål för den 
förnybara energins andel av el, värme, 
kyla och transporter,
(i) bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för 
elproduktion:
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– det nationella målet för hur mycket av 
energin för elproduktion som ska utgöras 
av förnybar energi 2020 för att del A i 
bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för hur 
mycket av energin för elproduktion som 
ska utgöras av förnybar energi 2020 för 
att del B i bilaga I ska följas,
(ii) bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för produktion 
av värme och kyla:
– det nationella målet för hur mycket av 
energin för värme och kyla som ska 
utgöras av förnybar energi 2020 för att 
del A i bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för hur 
mycket av energin för värme och kyla som 
ska utgöras av förnybar energi 2020 för 
att del B i bilaga I ska följas,
(iii) bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för transporter
– det nationella målet för hur mycket av 
energin för transporter som ska utgöras 
av förnybar energi 2020 för att del A i 
bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för hur 
mycket av energin för transporter som ska 
utgöras av förnybar energi 2020 för att 
del B i bilaga I ska följas.
(e) Åtgärder för måluppfyllelse:

(i) översiktsplan med alla åtgärder för 
främjande av användning av förnybar 
energi,
(ii) åtgärder för främjande av användning 
av förnybar energi vid produktion av el
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för främjande av användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för uppfyllande av 
kraven i artiklarna 12–14,
(iii) åtgärder för främjande av 
användning av förnybar energi vid 
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produktion av värme och kyla,
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för främjande av användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för uppfyllande av 
kraven i artiklarna 12 och 13,
(iv) åtgärder för främjande av 
användning av förnybar energi inom 
transportväsendet,
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för främjande av användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för uppfyllande av 
kraven i artiklarna 12 och 13 samt 
artiklarna 15–17,
(v) särskilda åtgärder för främjande av 
användning av energi från biomassa,

– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-,
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för främjande av användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för nytt 
tillvaratagande av biomassa med hänsyn 
tagen till följande:
• mängden biomassa som krävs för 
måluppfyllelse,

• typen av och ursprunget till biomassan 
ska definieras,

• tillgången på biomassa, biomassans 
potential, importen av biomassa och målet 
för biomassa ska stämma överens 
sinsemellan,
• åtgärder ska vidtas för att öka tillgången 
på biomassa, med hänsyn tagen till 
biomassans övriga användningsändamål 
(jordbruket och de skogsbruksbaserade 
sektorerna).
(f) Bedömningar:
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(i) vilket bidrag varje enskild teknik för 
förnybar energi väntas ge till uppnåendet 
av det bindande målet för 2020 och de 
bindande etappmålen för den förnybara 
energins andel vid produktionen av el, 
värme och kyla samt inom 
transportväsendet,
(ii) bruttoförbrukningen av energi och 
den slutliga energiförbrukningen under 
2020 enligt ett scenario där allt fortsätter 
som tidigare respektive ett scenario med 
energieffektivitet,
(iii) en strategisk miljöbedömning av det 
slag som avses i direktiv 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan, där det tas hänsyn både 
till vilken nytta användningen av förnybar 
energi för med sig för miljön och till hur 
denna användning påverkar miljön.

Or. en

Motivering

Det mesta som görs inom EU till förmån för förnybar energi kommer att ske genom att de 
nationella ramarna för investeringar i förnybar energi förbättras. Kommissionen ska därför 
senast den 31 mars 2010 lägga fram för medlemsstaterna ett entydigt och harmoniserat 
format för de nationella handlingsplanerna för förnybar energi, för att det ska gå lättare att 
lägga fram de nationella handlingsplanerna och sedan bedöma dem.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De handlingsplaner som berör just förnybar energi kommer att heta "handlingsplaner för 
förnybar energi" för att de ska kunna särskiljas från andra handlingsplaner inom området 
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energi, något som Europaparlamentet redan kommit överens om i initiativbetänkandet från 
ledamoten av Europaparlamentet Britta Thomsen om en färdplan för förnybar energi i 
Europa (Europaparlamentets resolution P6_TA(2007)0406 av den 25 september 2007). 

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om andelen förnybar energi i en 
medlemsstat hamnar under den vägledande 
planen i bilaga I del B under den närmast 
föregående tvåårsperioden, ska 
medlemsstaten lämna in en ny nationell 
handlingsplan till kommissionen senast 
den 30 juni följande år. Planen ska 

3. Om andelen förnybar energi i en 
medlemsstat hamnar under de 
obligatoriska etappmålen i bilaga I del B 
under den närmast föregående 
tvåårsperioden, ska medlemsstaten lämna 
in en ny plan för förnybar energi till 
kommissionen senast den 31 mars följande
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innehålla sådana åtgärder som gör att 
medlemsstaten i framtiden minst uppnår
målen för andelen förnybar energi i den 
vägledande planen.

år. Planen ska innehålla sådana åtgärder 
som gör att medlemsstaten i framtiden 
överskrider målen för andelen förnybar 
energi i bilaga I del B med åtminstone så 
många procent som medlemsstaten 
underskridit sitt etappmål med. 
Medlemsstaten kommer också att 
omfattas av den mekanism för 
sanktionsåtgärder som avses i artikel 6a.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biobränslen och andra biovätskor som 
inte uppfyller miljöhållbarhetskriterierna i 
artikel 15 ska inte tas med i beräkningen.

Biomassa för energiändamål, som inte 
uppfyller miljöhållbarhetskriterierna och 
kriterierna för social hållbarhet i 
artikel 15 ska inte tas med i beräkningen.

Or. en

Motivering

Hållbarhetskriterierna bör alltid gälla då biomassa används för energiändamål.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 kan 
medlemsstaterna hos kommissionen 
ansöka om att hänsyn ska tas till 
byggandet på deras territorier av 

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör arbeta hårt för att uppfylla sina mål för 2020. Om målen anpassas med 
åberopande av "mycket långa ledtider" och "force majeure" kan det tänkas att 
medlemsstaterna utnyttjar detta för att antingen banta ner målen eller också skuta upp eller 
rentav undvika måluppfyllelse. Alltså bör detta utgå. 27 medlemsstater har genom sina 
statsöverhuvuden förbundit sig att nå ett obligatoriskt mål framtill 2020. Det är inte frågan 
om att målet ska nås först 2022 eller 2024. Vad medlemsstaterna förbundit sig till, det ska de 
också hålla.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat anser att den, 
beroende på force majeure, inte kan 

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

Or. en

Motivering

Europeiska domstolen har upprepade gånger erkänt att principen om "force majeure" ingår 
som ett led i gemenskapslagstiftningen och tillämpad den i olika sammanhang, utan att det 
alls behövs några hänvisningar till denna princip i gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Liksom fallet är med vattenkraften kan tillgången på vindkraft variera kraftigt under vissa år. 
För att inga skevheter ska uppstå i fråga om de obligatoriska minsta etappmålen med två års 
mellanrum bör utbytet av vindkraften "normaliseras" så att EU:s minsta etappmål kan 
jämföras med varandra.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I fråga om punkt 1 b ska den slutliga 
förbrukningen av förnybar energi för kyla 

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

och uppvärmning beräknas som 
förbrukning av förnybar energi som 
levereras till tillverkningsindustrin, 
hushållen, servicesektorn, jordbruket, 
skogsbruket och fiskerinäringen för kyla 
och uppvärmning, inklusive förbrukning 
från fjärrvärme eller -kyla som grundas på 
förnybar energi, justerad i enlighet med 
artikel 10.

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften är energieffektivitetsredskap som 
redan omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 
om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Värmeenergi från uppvärmnings- eller 
kylsystem som använder geotermisk värme 
från mark eller vatten ska beaktas vid 
tillämpningen av punkt 1 b, men då ska det 
tas hänsyn enbart till det energiutbyte 
från dem, som överskrider den tillförsel av 
icke-förnybar primärenergi som krävs för 
driften av dem.

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften är energieffektivitetsredskap som 
redan omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 
om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften är energieffektivitetsredskap som 
redan omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 
om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt 1 c ska det 
inte tas hänsyn till andra oljeprodukter än 
bensin och diesel.

Or. en

Motivering

Bränslen som producerats från biomassa och används inom luftfarten och sjöfarten omfattas 
inte av detta direktiv.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta tillägg diskuteras i rådets arbetsgrupp för energi och innebär en förbättring av 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Tredjelandet har antagit bindande 
etappmål samt mål för 2020 i fråga om 
utvidgad användning av förnybar energi, 
med en liknande ambitionsnivå som de 
mål som fastställs i del A och del B i 
bilaga I.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av förnybar energi har en avgörande betydelse för de berörda ländernas och för 
EU:s energiförsörjningstrygghet. Att importera förnybara energikällor från dessa länder till 
EU är förnuftigt endast om länderna har överskott på sådana.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Tredjelandet har uppfyllt kraven i del 
A och del B i bilaga I under den eventuellt 
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omedelbart föregående 
överensstämmelseperioden.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av förnybar energi har en avgörande betydelse för de berörda ländernas och för 
EU:s energiförsörjningstrygghet. Att importera förnybara energikällor från dessa länder till 
EU är förnuftigt endast om länderna har överskott på sådana.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Elen förses med en ursprungsgaranti
och ett överföringsintyg som bägge är en 
del av sådana system som motsvarar de 
system som fastställs i det här direktivet.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av förnybar energi har en avgörande betydelse för de berörda ländernas och för 
EU:s energiförsörjningstrygghet. Att importera förnybara energikällor från dessa länder till 
EU är förnuftigt endast om länderna har överskott på sådana och om länderna följer liknande 
regler.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE405.949v01-00 32/85 PR\722155SV.doc

SV

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) typ av eventuellt stödsystem som 
använts vid produktionen av respektive 
energienhet,

Or. en

Motivering

För att eventuell dubbelräkning ska undvikas och insynen förbättras måste varje 
ursprungsgaranti också innehålla uppgifter om vilken typ av stödsystem som den 
ifrågavarande produktionsenheten för förnybar energi fått ta del av. 

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) uppgifter om huruvida den 
ifrågavarande anläggningen för 
produktion av förnybar energi lett till 
ökad produktion av förnybar energi, i 
enlighet med artikel 11a.2. 

Or. en
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Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I ursprungsgarantierna ska det också 
anges om det utfärdats några 
överföringsintyg för respektive 
energienhet. 

Or. en

Motivering

Ursprungsgarantier och överföringsintyg fyller två olika funktioner och det måste klart 
framgå när bägge dessa elektroniska dokument utfärdats för samma MWH av förnybar 
energi. 

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att inga 
ytterligare ursprungsgarantier med stöd 
av denna artikel utfärdas för förnybar 
energi som producerats i ett 
kraftvärmeverk om en ursprungsgaranti 
redan utfärdats med stöd av föreskrifterna 
i direktiv 2004/8/EG. Detta ska också 
gälla om det utfärdats eventuella andra 
bevis som kan användas vid uppfyllandet 
av skyldigheten att offentliggöra elens 
ursprung, enligt direktiv 2003/54/EG. 

Or. en

Motivering

För att dubbelräkning ska undvikas får bara en enda ursprungsgaranti utfärdas för den 
förnybara energin.
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Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna får begränsa 
exporten av ursprungsgarantier om den 
energi de hänför sig till redan fått stöd 
genom ett nationellt stödsystem.

Or. en

Motivering

Förnybar energi som stötts genom något som helst stödsystem bör inte säljas som billig grön 
energi till andra länder.

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Ursprungsgarantierna innebär inte 
något automatisk rätt till stöd genom 
nationella stödsystem.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Överföringsintyg för el, värme och kyla 
som producerats med förnybar energi

1. Medlemsstater som frivilligt beslutar 
sig för att använda det flexibilitetssystem 
som avses i artikel 9.1b a ska upprätta ett 
system som tillser att ett överföringsintyg 



PR\722155SV.doc 35/85 PE405.949v01-00

SV

på begäran utfärdas till en producent av 
förnybar energi. Medlemsstater som 
frivilligt kommer överens om att använda 
målredovisningsintyg vid redovisningen 
för gemensamma projekt av det slag som 
avses i alternativet i artikel 9.1b c ska 
upprätta ett system som tillser att ett 
överföringsintyg utfärdas till det 
ifrågavarande gemensamma projektet för 
förnybar energi.
Standardstorleken för ett överföringsintyg
ska vara 1 MWh. Högst ett 
överföringsintyg ska utfärdas för varje 
MWh som produceras.
2. Överföringsintygen ska utfärdas, 
överföras och upphävas elektroniskt. 
Vidare ska de vara korrekta, tillförlitliga 
och omöjliga att förfalska.
Ett överföringsintyg ska minst innehålla 
uppgifter om
(a) den energikälla energin produceras 
från samt start- och slutdatum för 
produktionen, 
(b) huruvida intyget gäller
(i) el, eller
(ii) värme och/eller kyla,
(c) namnet på den anläggning där 
energin produceras, var den är placerad, 
vilken typ av anläggning det rör sig om 
och dess kapacitet, samt datum då den 
togs i drift,
(d) datum och land för utfärdande samt 
ett unikt identifieringsnummer för varje 
intyg,
(e) storlek och typ av eventuellt 
investeringsstöd för anläggningen,
(f) typ av eventuellt stödsystem som 
använts vid produktionen av respektive 
energienhet.
Överföringsintygen ska också innehålla 
uppgifter om huruvida några 
ursprungsgarantier utfärdats för 
respektive energienhet.
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3. Medlemsstaterna som avses i artikel 
9.1b a ska erkänna de överföringsintyg 
som utfärdas av de andra medlemsstater 
som avses i artikel 9.1b a i enlighet med 
det här direktivet. Medlemsstaterna som 
avses i artikel 9.1b c ska erkänna de 
överföringsintyg som utfärdats för det 
gemensamma projektet. En medlemsstat 
som vägrar erkänna en ursprungsgaranti 
ska grunda ett sådant beslut på objektiva, 
öppna och icke-diskriminerande kriterier.
Om en medlemsstat vägrar erkänna ett 
överföringsintyg, kan kommissionen anta 
ett beslut om att medlemsstaten ska 
erkänna det.
Medlemsstater som inte använder sig av 
det alternativ som avses i artikel 9.1b a är 
dock inte skyldiga att erkänna de 
överföringsintyg som utfärdas av de andra 
medlemsstaterna. 
4. Medlemsstaterna har ansvar för att alla 
överföringsintyg för förnybar energi som 
produceras under ett visst kalenderår 
utfärdas senast tre månader efter det årets 
slut.
5. Överföringsintygen innebär inte något 
automatisk rätt till stöd genom nationella 
stödsystem.

Or. en

Motivering

Överföringsintygen för el, värme och kyla som producerats med förnybar energi bildar ett 
frivilligt system som kan antas av somliga medlemsstater som vill inordna sig flexibelt med 
andra medlemsstater.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga organ och register över Behöriga organ och register över
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ursprungsgarantier ursprungsgarantier och överföringsintyg

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) inrätta och underhålla ett nationellt 
register över ursprungsgarantier, samt, om 
de anlitar de flexibilitetsinstrument som 
avses i artikel 9.1b a eller 9.1b c, över 
överföringsintyg,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utfärda ursprungsgarantier, (b) utfärda ursprungsgarantier, samt, om de 
anlitar de flexibilitetsinstrument som 
avses i artikel 9.1b a eller 9.1b c, 
överföringsintyg,

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett enda behörigt organ som har ansvaret för ursprungsgarantierna och, om 
någon medlemsstat på frivillig väg valt detta alternativ, för överföringsintygen.
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Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier,

(c) registrera överföringar av 
ursprungsgarantier, samt, om de anlitar de 
flexibilitetsinstrument som avses i artikel 
9.1b a eller 9.1b c, av överföringsintyg,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) upphäva ursprungsgarantier, (d) upphäva ursprungsgarantier, samt, om 
de anlitar de flexibilitetsinstrument som 
avses i artikel 9.1b a eller 9.1b c, 
överföringsintyg,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

antal ursprungsgarantier samt, om de 
anlitar de flexibilitetsinstrument som 
avses i artikel 9.1b a eller 9.1b c, det antal 
överföringsintyg, som utfärdats, överförts 
till eller från andra behöriga, eller som 
upphävts.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det behöriga nationella organet ska 
vara det enda organ som har behörighet 
för ursprungsgarantier och för 
överföringsintyg, i de fall 
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medlemsstaterna frivilligt gått in för 
sådana, samt för alla anläggningar för 
förnybar energi i medlemsstaten i fråga. 
Det behöriga organet ska inte ansvara för 
att utfärda ursprungsgarantier och 
överföringsintyg till anläggningar för 
förnybar energi i andra medlemsstater. 
Medlemsstaterna ska se till att det inte 
sker några intrång i ansvarsområdet för 
de behöriga organ som inrättats i andra 
medlemsstater med stöd av detta direktiv.  

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

En ursprungsgaranti har redan definierats som ett elektroniskt dokument med uppgift att 
bevisa att en given kvantitet energi producerats från förnybara källor, såsom ett led i 
uppfyllandet av skyldigheten att offentliggöra elens ursprung. I det här ändringsförslaget 
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klarläggs detta.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

En ursprungsgaranti har redan definierats som ett elektroniskt dokument med uppgift att 
bevisa att en given kvantitet energi producerats från förnybara källor, såsom ett led i 
uppfyllandet av skyldigheten att offentliggöra elens ursprung. I det här ändringsförslaget 
klarläggs detta.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) en energileverantör eller -konsument 
använder en ursprungsgaranti för att bevisa 
andelen eller kvantiteten förnybar energi i 
sin energimix, vilket görs huvudsakligen 
för att den skyldighet att offentliggöra 
elens ursprung som påbjuds i 
[direktiv 2003/54/EG] ska uppfyllas; i 
sådana fall ska garantin lämnas till det 
behöriga organ som utsetts av den 
medlemsstat i vilken energin som beskrivs 
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i energimixen förbrukas.

Or. en

Motivering

En ursprungsgaranti har redan definierats som ett elektroniskt dokument med uppgift att 
bevisa att en given kvantitet energi producerats från förnybara källor, såsom ett led i 
uppfyllandet av skyldigheten att offentliggöra elens ursprung. I det här ändringsförslaget 
klarläggs detta.

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får kräva att 
energileverantören eller 
energikonsumenten sänder in ett 
överföringsintyg för upphävande
tillsammans med varje ursprungsgaranti, 
om det av ursprungsgarantin framgår att 
ett målredovisningsintyg redan utfärdats 
för respektive energienhet.

Or. en

Motivering

Det är skäl att tillåta medlemsstater som importerar el från förnybara källor att kräva att 
denna importel ska bidra till deras nationella mål.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Det behöriga organet ska upphäva
ursprungsgarantier som lämnats in i 
enlighet med punkt 1 omedelbart efter att 
de har lämnats in.

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

Or. en

Motivering

Ursprungsgarantier måste upphävas så fort de har lämnats in till den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När ett behörigt organ upphäver en 
ursprungsgaranti ska, för att kraven i 
detta direktiv om offentliggörande av el, 
värme och kyla ska uppfyllas, en 
motsvarande mängd energi från 
förnybara källor avföras från registret. På 
det sättet förhindras dubbelräkning av el, 
värme och kyla från förnybara källor. 

Or. en

Motivering

Ursprungsgarantier måste upphävas så fort de har lämnats in till den behöriga myndigheten 
för att inte intygen ska dubbelräknas

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a

Inlämnande av överföringsintyg för 
upphävande 

1. Medlemsstater som beslutar sig för att 
välja de flexibilitetssystem som avses i 
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artikel 9.1b a eller 9.1b c, ska, så länge de 
använder sig av dessa system, kräva att 
överföringsintyg som motsvarar den 
aktuella energienheten lämnas in för 
upphävande till en behörig myndighet 
som utsetts i enlighet med artikel 7 om
(a) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, får stöd i form av system med 
fasta inmatningspriser, stödutbetalningar, 
skattenedsättningar eller betalningar som 
resultat av anbudsförfaranden; i sådana 
fall ska garantin lämnas till det behöriga 
organ som utsetts av den medlemsstat som 
inrättade stödsystemet,
(b) produktionen av en enhet el från 
förnybara energikällor, eller 
produktionen av en enhet kyla eller värme 
från förnybara energikällor i en 
anläggning med en kapacitet på minst 
5 MWth, tas med vid bedömningen av om 
en anläggning uppfyller kraven på 
förnybar energi; i sådana fall ska 
garantin lämnas till det behöriga organ 
som utsetts av den medlemsstat som 
fastställde kravet.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 får 
medlemsstaterna kräva att 
överföringsintyget lämnas in till den 
behöriga myndigheten tillsammans med 
en ursprungsgaranti vilken utfärdats för 
den aktuella energienheten.
3. Om en verksamhetsutövare lämnat in 
ett eller flera överföringsintyg till ett 
behörigt organ i enlighet med punkt 1a 
eller 1b, ska denne
(a) i enlighet med artikel 6a.1 begära
överföringsintyg för all framtida 
produktion av förnybar energi i samma 
anläggning,
(b) lämna in dessa intyg för upphävande 
till det organet.
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4. Medlemsstaterna ska också göra det 
möjligt för verksamhetsutövare att på 
frivillig väg lämna in överföringsintyg till 
en behörig myndighet för upphävande, till 
exempel för att garantera att grön energi 
som erbjuds konsumenterna verkligen 
innebär ett tillskott av sådan energi.
5. Det behöriga organet ska upphäva 
överföringsintyg som lämnats in för 
upphävande i enlighet med punkterna 1 
och 3 och artikel 8.1a omedelbart efter att 
de inlämnats.  
6. Överföringsintyg ska lämnas till ett 
behörigt organ för upphävande senast ett 
år efter det att de utfärdades.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av ursprungsgarantier Nationella stödsystem och 
flexibilitetsinstrument

Or. en

Motivering

I sin ändrade lydelse handlar artikeln om nationella stödsystem och flexibilitetsinstrument 
som medlemsstaterna kan använda.     
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Ändringsförslag 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Nationella stödsystem för främjande av
förnybar energi är de viktigaste redskapen 
för uppnåendet av de mål som finns 
beskrivna i artikel 3. Medlemsstaterna får 
fritt välja mellan olika stödsystem för 
förnybar energi.

1a. Så länge det inte finns något 
EU-omfattande stödsystem måste, för att 
möjligheterna att med hjälp av nationella 
stödsystem arbeta för uppnåendet av 
målen i detta direktiv ska garanteras, de 
enskilda medlemsstaterna själva få 
besluta om huruvida och i vilken 
omfattning de vill låta energi som 
produceras från förnybara källor i andra 
medlemsstater komma i fråga för bidrag 
från deras nationella stödsystem.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Utöver de nationella stödsystemen och 
för att de nationella målen i enlighet med 
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artikel 3 ska kunna uppnås mera flexibelt 
får medlemsstaterna frivilligt samarbeta 
med ett eller flera av följande alternativ:
(a) Medlemsstaterna får besluta om att 
utfärda överföringsintyg i enlighet med 
artikel 6a.1 och intygen ska kunna 
överlåtas mellan olika personer. 
Överlåtelser av detta slag kan åtfölja 
överföringen av den energi som intygen 
hänför sig till eller vara fristående från 
varje sådan överföring. För att 
överföringsintyg ska kunna överlåtas 
mellan personer i olika medlemsstater 
måste ovillkorligen
– den medlemsstat som utfärdat 
överföringsintyget ha överskridit sitt 
obligatoriska minsta etappmål, enligt 
del B i bilaga I under de två år som 
omedelbart föregått den period under 
vilken överlåtelsen är giltig,
– överföringsintyget ha utfärdats för 
förnybar energi som producerats i 
anläggningar som tagits i drift efter 
ikraftträdandedatumet för detta direktiv.
(b) Två eller flera medlemsstater kan 
komma överens om att för statistiska 
ändamål sinsemellan överföra förnybar 
energi och inberäkna den överförda 
energin i arbetet med att uppnå sina 
nationella mål. Mängden energi som en 
medlemsstat med stöd av detta alternativ 
kan överföra till en annan medlemsstat 
kan maximalt uppgå till den 
sammanlagda mängd förnybar energi 
som fått bidrag genom ett stödsystem i den 
ifrågavarande medlemsstaten. En 
medlemsstat kan för statistiska ändamål 
överföra energi till en annan medlemsstat 
endast om dess andel av förnybar energi
överskridit det obligatoriska minsta 
etappmålet enligt del B i bilaga I under de 
två år som omedelbart föregått den period 
under vilken överföringen är giltig. 
Överföringar av detta slag ska bli giltiga 
endast efter att alla medlemsstater som 
berörs av dem har anmält dem till 
kommissionen.
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(c) Medlemsstaterna får komma överens 
om gemensamma projekt där en eller 
flera medlemsstater (investerarländerna) 
stödjer ett projekt för förnybar energi i en 
annan medlemsstat (värdlandet). I sådana 
fall får värdlandet och investerarlandet 
överföra förnybar energi sinsemellan eller 
också kommer värdlandet att utföra 
överföringsintyg för den energi som 
producerats vid det ifrågavarande
projektet för förnybar energi samt 
överlåta dessa intyg på 
investerarländerna. En medlemsstat kan 
bli värdland för ett gemensamt projekt 
enligt detta alternativ c endast om dess 
andel förnybar energi under de två år som 
omedelbart föregått den period för vilken 
överenskommelsen om det gemensamma 
projektet ingåtts överskridit den 
vägledande planen i del B i bilaga I med 
åtminstone den mängd förnybar energi 
som ska produceras i det gemensamma 
projektet.
(d) Två eller flera medlemsstater får 
komma överens om gemensam 
måluppfyllelse, av det slag som avses i 
artikel 3.3, exempelvis med hjälp av 
gemensamma gränsöverskridande projekt 
eller genom att låta också energi från 
andra medlemsstater komma i fråga för 
deras stödsystem för energi.
Om två eller flera medlemsstater frivilligt 
kommer överens om att gemensamt arbeta 
för att uppnå målen enligt artikel 3.1 och 
3.2 ska det övergripande målet och de 
obligatoriska etappmålen beräknas 
gemensamt för den berörda gruppen 
medlemsstater, såsom ett medelvärde för 
deras enskilda etappmål och övergripande 
minimimål enligt delarna A och B i bilaga 
I, vilket ska viktas mot den slutliga 
energiförbrukning som under åren fram 
till 2020 förväntas i var och en av de 
medverkande medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

Största delen av arbetet med att nå det övergripande målet måste komma från nationella 
åtgärder. Det är av yttersta vikt att statsmakterna kan utforma sådana stödsystem som lämpar 
sig bäst efter de nationella förutsättningarna. Överlåtelser mellan personer, överföringar för 
statistiska ändamål, gemensamma projekt eller gemensamma gränsöverskridande projekt kan 
användas som flexibilitetsinstrument av medlemsstater som på frivillig väg kan komma 
överens om att gemensamt arbeta för att nå sina respektive mål.

Ändringsförslag 68

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstater som använder 
alternativen a eller d i punkt 1b kan med 
avvikelse från artikel 8a.3 besluta att 
tillåta verksamhetsutövare att sända in 
överföringsintyg för upphävande till olika 
behöriga organ i de medlemsstater som 
använder samma flexibilitetsalternativ.

Or. en

Motivering

Det här tillägget behövs för att det ska råda konsekvens mellan artiklarna 9 och 8a.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om överföringen av överföringsintyg 
till eller från en medlemsstat troligtvis 
försvårar för medlemsstaten att garantera 
en säker och balanserad energiförsörjning 
eller att uppnå miljömålen som ligger 
bakom stödsystemet eller hindra den att 
följa artikel 3.1 och 3.2, får medlemsstaten 
inrätta ett system för förhandsgodkännande 
av överföring av överföringsintyg till eller 
från personer i andra medlemsstater.
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Or. en

Motivering

Eftersom det övergripande målet i första hand kommer att nås med hjälp av nationella 
åtgärder och nationella stödsystem måste det slås vakt om att dessa fungerar bra.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom det övergripande målet i första hand kommer att nås med hjälp av nationella 
åtgärder och nationella stödsystem måste det slås vakt om att dessa fungerar bra.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

De här delarna av kommissionens förslag behövs inte längre.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De flexibilitetsinstrument som skapats med hjälp av direktivet måste utvärderas.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följder av upphävande av 
ursprungsgarantier

Följder av upphävande av överföringsintyg

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

I den här artikeln förklaras det hur redovisningen av flexibilitetsinstrument går till.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Överföringsintyg som inlämnats till 
behöriga myndigheter på frivillig väg i 
enlighet med artikel 8a.4 ska inte tas i 
betraktande vid mätning av hur någon 
medlemsstat uppfyllt kraven i detta 
direktiv i fråga om nationella mål. Därför 
ska den motsvarande mängden förnybar 
energi avräknas i enlighet med punkt 1a i 
denna artikel men inte tillräknas någon 
medlemsstat i enlighet med punkt 1b.

Or. en

Motivering

I den här artikeln förklaras det hur redovisningen av flexibilitetsinstrument går till.
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om en överenskommelse mellan två 
eller flera medlemsstater om överföring 
för statistiska ändamål av förnybar energi 
i enlighet med det alternativ som avses i 
artikel 9.1b b har trätt i kraft ska sådana 
överföringar tas i betraktande vid mätning 
av hur någon medlemsstat uppfyllt kraven 
i artikel 1 i detta direktiv i fråga om 
nationella mål på samma sätt som en 
överföring av ett motsvarande antal 
överföringsintyg som hänför sig till 
respektive år av energiproduktion.

Or. en

Motivering

I den här artikeln förklaras det hur redovisningen av flexibilitetsinstrument går till.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Mekanism för direkta påföljder

1. För att medlemsstaterna entydigt och 
orubbligt ska rätta sig efter målen i detta 
direktiv ska kommissionen inrätta en 
mekanism för direkta påföljder mot 
medlemsstaterna.
2. Kommissionen ska påföra direkta 
påföljder på medlemsstater som inte rättar 
sig efter målen i detta direktiv genom att 
de inte under de omedelbart föregående 
två åren nått upp till de obligatoriska 
etappmål som fastställts i del B i bilaga I 
och inte kan påvisa att de mottagit 



PE405.949v01-00 54/85 PR\722155SV.doc

SV

överföringsintyg från en tredje 
medlemsstat (som överskridit sina mål) 
enligt artiklarna 3 och 9. I händelse av 
gemensamma projekt eller gemensamma 
nationella planer mellan två eller flera 
medlemsstater ska kommissionen bötfälla 
de medlemsstater samfällt, som deltagit i 
det gemensamma genomförandet eller det 
gemensamma projektet och inte uppnått 
sina gemensamma obligatoriska mål 
enligt den vägledande planen.  
3. Kommissionen ska vidta lämpliga 
åtgärder för genomförandet av punkt 1 
och närmare bestämt senast vid utgången 
av 2010 fastställa de föreskrifter som 
behövs för riktlinjer, beräkningsmetoder 
och uppbörd av böter för bristande 
efterlevnad samt anta ingående 
föreskrifter för hur bötesintäkterna ska 
handläggas administrativt samt för 
inrättandet av en särskilt fond till vilken 
intäkterna ska hänföras, i enlighet med 
artikel 18.2 i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget (inkomster avsatta för särskilda 
ändamål). I genomförandeåtgärderna ska 
också ingå bestämmelserna om 
förvaltning och användning av medel till 
stöd för projekt för förnybar energi i 
medlemsstater som överskridit sina mål 
och, överlag, för att förbättra och 
förstärka forskningen kring samt 
produktionen och användningen av 
förnybar energi, samt förbättra
energieffektiviteten i Europeiska unionen.
4. Kommissionen ska inleda direkta 
påföljdsförfaranden omedelbart efter att 
det vid utvärderingen av en medlemsstats 
rapport framgått att medlemsstaten inte 
följt gällande föreskrifter eller efter att 
eventuella belägg insamlats, oavsett vid 
vilken tidpunkt, för att en medlemsstat 
inte fullgör sina skyldigheter.
5. Påföljden ska beräknas utgående från 
med hur många MWh medlemsstaten 
missat sitt obligatoriska mål i fråga om 
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förnybar energi och bör fastställas på 
lämplig nivå för att ge medlemsstaterna 
ett starkt incitament till att investera i 
förnybar energi för att uppnå och rentav 
överskrida sina nationella mål.
6. Åtgärder avsedda att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, bland 
annat genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som föreskrivs i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.
7. Betalningen av böterna ska inte frikalla 
medlemsstaten från dess skyldighet att 
uppfylla sina obligatoriska etappmål som 
fastställts i del B i bilaga I och det 
övergripande mål som fastställts i tredje 
spalten i tabellen i bilaga I. Artikel 4.3 ska 
också gälla i detta fall.

Or. en

Motivering

Gemenskapslagstiftningen har sedan länge gjort bruk av sådana styrmedel som kvoter och 
pålagor och nu bör påföljder införas, som ett led i miljölagstiftningen, för att ge 
medlemsstaterna incitament till att följa lagen. Vid beräkningen av påföljderna bör det ses till 
att medlemsstaterna verkligen ges orsak att investera i förnybar energi så att de kan nå och 
rentav överskrida sina mål. Enligt aktuella ekonomiska överväganden vore det lämpligt med 
att 90 EUR per MWh energi som inte producerats som grund för påföljderna.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Konsumentskyddet

1. Medlemsstater med stödsystem för 
förnybar energi ska kräva att det utfärdas 
ursprungsgarantier för den energi vars 
produktion det ges stöd till. 
Medlemsstaterna ska också för 
slutanvändarna av energi eller för deras 
leverantörer förklara hur dessa 
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ursprungsgarantier fördelas.
2. Medlemsstaterna ska kräva att 
leverantörer som säljer förnybar energi 
till slutanvändare årligen ska lämna in 
överföringsintyg till det behöriga organet i 
medlemsstaten i fråga på frivillig väg i 
enlighet med artikel 8a.4 och dessa intyg 
ska motsvara åtminstone en tredjedel av 
den förnybara energi som sålts till 
slutanvändarna. 
Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att dessa krav 
ska uppfyllas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Administrativa förfaranden, regler och
koder

Administrativa förfaranden, regler, koder
och finansiering

Or. en

Motivering

Tillgång till finansiering är en nyckelfråga för den välbehövliga utvecklingen av förnybar 
energi i Europa.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska framförallt ansvara Medlemsstaterna ska framförallt ansvara 
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för att för att före den 31 december 2010

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste ges en klar tidsgräns för när de ska ha framlagt konkreta åtgärder 
om administrativa förfaranden, regler och rutiner för främjandet av förnybar energi.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Med hjälp av ett "samlingsförfarande" där alla ansökningar som behövs på olika 
förvaltningsnivåer samordnas kommer investeringarna i förnybar energi att kunna 
samordnas bättre. Varje medlemsstat bör inrätta ett sådant organ senast den 
31 december 2010.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2  led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2  led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt, och

(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt och för 
decentraliserade apparater för förnybar 
energi, såsom solceller, 
solvärmeapparater, små spisar eldade med 
biomassa, kraftvärmeproduktion i mindre 
skala ersätts godkännandet av en enkel 
anmälan till behörig myndighet, och

Or. en

Motivering

En enkel anmälan i stället för krångliga godkännanden är ett sätt att få småskaliga och 
decentraliserade tillämpningar på den förnybara energins område att sprida sig fortare.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska exakt definiera 
tekniska specifikationer som måste 
uppfyllas av utrustning och system för 
förnybar energi för att stödsystemen ska 
gälla. Om det finns europeiska standarder 
på området, till exempel miljömärkning, 
energimärkning och andra tekniska 

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

referenssystem fastställda av europeiska 
standardiseringsorgan, ska de tekniska 
specifikationerna utformas enligt de 
standarderna. De tekniska 
specifikationerna ska inte föreskriva var 
utrustningen och systemen ska certifieras
och inte heller spärra av nationella 
marknader utåt.

Or. en

Motivering

Nationella tekniska specifikationer bör inte användas för att skydda nationella marknader.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Lokala och regionala administrativa organ måste genomföra europeiska och nationella beslut 
om utvecklingen av förnybar energi – och spelar en avgörande roll för investeringssäkerheten 
genom att fastställa klara regler. 

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 

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

energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. 

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

Or. en

Motivering

Obligatorisk installation av förnybar energi i alla nya byggnader och vid alla större 
renoveringar spelar en viktig roll för att den förnybara energin snabbare ska vinna insteg.

Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska gå i bräschen för 
utvecklingen genom att från och med 
2010 verka till förmån för 
byggnadslösningar typ plusenergihus 
inom offentligt och privat byggande och 
senast 2015 ställa upp plusenergi som ett 
krav. Medlemsstaterna ska kräva att deras 
egna fastigheter samt de fastigheter som 
ägs av offentliga och halvoffentliga 
myndigheter på nationell, regional och 
lokal nivå görs om till mönsterprojekt för 
användningen av förnybar energi samt 
från och med 2012 tillämpa normerna för 
plusenergi. Taken på alla offentliga och 
halvoffentliga fastigheter ska ställas till 
tredje mans förfogande för investeringar i 
anläggningar för produktion av förnybar 
energi.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna ska tillsammans med sina lokala och regionala myndigheter samordna 
lösningar för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet, modernisering av befintliga 
system för fjärrvärme och fjärrkyla eller anläggande av nya sådana system samt successivt 
ibruktagande av förnybar energi.

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Då medlemsstaterna utarbetar sina nationella stödsystem bör de särskilt uppmärksamma
sådan teknik som möjliggör största effektivitet vid omvandling av biomassa.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna 
värmepumpar som uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/742/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften anses inte som någon källa till 
förnybar energi. I stället anses de som ett energieffektivitetskrav enligt direktiv 2006/32/EG 
(om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster).
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Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På området solenergi ska 
medlemsstaterna främja utrustning och 
system som ger en omvandlingseffektivitet 
på minst 35%.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens tankegång motverkar sitt eget syfte eftersom den skulle diskriminera mot 
varmvattenberedare med oglaserade solfångare och mot större solvärmesystem för 
uppvärmning av bostäder.

Ändringsförslag 90

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det behövs garantier för obesvärad 
tillgång till offentlig och privat 
finansiering samt för projekt för förnybar 
energi av europeiskt intresse.
För att uppnåendet av taket på 20 % ska 
gå lättare att finansiera ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
senast 2009 lägga fram en analys och en 
plan med syfte framför allt att
– strukturfonderna ska användas bättre 
till förmån för förnybar energi,
– användningen av medel från 
Europeiska investeringsbanken och andra 
offentliga finansieringsinstitutioner ska 
förbättras och öka,
– tillgången till riskkapital ska förbättras, 
framför allt genom utredning av om det 
kunde inrättas ett system för riskdelning i 
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samband med investeringar i förnybar 
energi inom EU, av liknande slag som 
initiativet GEEREF som är förbehållet 
investeringar i förnybar energi och 
energieffektivitet utanför EU.
Kommissionen ska framför allt undersöka 
hur dessa nya finansieringsmöjligheter 
kunde användas för att påskynda "projekt 
för förnybar energi av europeiskt 
intresse", framför allt genom
– att påskynda utvecklingen av samhällen 
och städer som är helt eller höggradigt 
självförsörjande med energi, inom ramen 
för initiativet "covenant of majors", 
– att påskynda utvecklingen av den 
nätinfrastruktur som behövs för att 
potentialen av vindenergi och havsenergi i 
Nordsjön och Östersjön ska kunna 
utvecklas.
– att påskynda utvecklingen av fjärrvärme 
och fjärrkyla från biomassa inom norra 
och östra EU tillsammans med ett 
omfattande program för 
efterhandsinmontering av detta i 
nuvarande byggnader,
– att påskynda utvecklingen av 
sammankopplingar med 
Medelhavsländerna för att den enorma 
potentialen av vindkraft och solenergi i 
södra EU och dess grannländer ska 
kunna tas till vara.

Or. en

Motivering

Det går lättare att nå det övergripande målet om 20 % om tillbudsstående 
finansieringsmöjligheter inom EU-institutionerna får komma till bättre användning. De bör 
framför allt hjälp oss att få i gång en snabb utveckling av de fyra projekten av europeiskt 
intresse.   
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Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften räknas inte med enligt direktivet 
om förnybar energi. Men det gör däremot värmepumpar för geotermisk energi

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Alla som är med och fattar beslut om fastigheter måste medverka.
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Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtkomst till elnätet Åtkomst till och drift av nätet, samt av 
rörledningar och nät för fjärrvärme och 

fjärrkyla

Or. en

Motivering

Åtkomst till nätet är viktigt för all förnybar energi och inte bara för elen.

Ändringsförslag 94

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, 
nya lagringsanläggningar och lämpliga 
verktyg för information och 
kommunikation för att kunna hantera 
utvecklingen av elproduktion från 
förnybara källor, inom vederbörlig tid och 
i enlighet med de mål som fastställts i 
bilagorna IA och IB inklusive 
sammankopplingar mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer. 
Medlemsstaterna ska i sina nationella 
handlingsplaner bedöma behovet av 
utbyggnad och/eller förstärkning av 
befintlig infrastruktur för att underlätta 
integrationen av den mängd förnybar 
energi som behövs för att respektive 
nationella mål för 2020 ska kunna nås.

Or. en

Motivering

Ytterligare lagringsanläggningar samt användning av informations- och 
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kommunikationsteknik för att förbättra nätförvaltningssystemen kommer att göra det lättare 
att införa produktionen av el från förnybara källor.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras med förtur.
Medlemsstaterna och de behöriga 
tillsynsmyndigheterna ska även sörja för 
att el från förnybara källor får prioriterad 
åtkomst till elnätet. Då nätoperatörerna 
och energibörsarna avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det samt i enlighet med de 
driftsföreskrifter som ska godkännas av 
den behöriga myndigheten. Avvikelser 
från denna princip ska tillåtas endast om 
det nationella elsystemets säkerhet hotas. 
Om det görs gällande att prioriteringen 
inom inmatningsordningen inte 
respekterats ska bevisbördan åvila den 
berörda nätoperatören eller energibörsen 
och måste åtföljas av en plan för 
ersättning till den producent av förnybar 
energi som blivit skadelidande.

Nätoperatören och/eller energibörsen bör 
avlägga rapport på Internet om vilka 
åtgärder som vidtagits. 

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas roll vid utfärdandet av bestämmelser för nätet måste 
understrykas. Bevisbördan ifall det görs gällande att prioritetsordningen i fråga om åtkomst 
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till nätet inte respekterats åvilar nätoperatören eller energibörsen och måste öppet föras ut 
till kännedom.

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna ska se till att 
överförings- och distributionsansvariga
vartannat år offentliggör en rapport med 
beskrivning av vilken kapacitet som kan 
anslutas vid varje knutpunkt, med och 
utan restriktioner. I detta fall ska 
möjligheten av och sannolikheten för 
delvis nedskärningar anges.

Or. en

Motivering

Insynen i kapaciteterna vid de olika knutpunkterna inom ett elnät har en avgörande betydelse 
för investerare.

Ändringsförslag 97

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 eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna 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 
förbättringar i nätdriften, som är 
nödvändiga för att integrera nya 
producenter som levererar el från förnybara 
källor till det sammankopplade nätet.
Dessa regler ska offentliggöras senast den 
30 juni 2010.
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Or. en

Motivering

Den dagliga driften av näten handlar om något annat än nätförstärkningar.

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reglerna ska baseras på objektiva, öppna 
och icke-diskriminerande kriterier som tar 
särskild hänsyn till samtliga kostnader och 
fördelar förknippade med anslutningen av 
dessa producenter till nätet och de särskilda 
omständigheterna för producenter i perifera 
regioner och i regioner med låg 
befolkningstäthet. Reglerna kan medge 
olika typer av anslutningar.

Reglerna ska baseras på objektiva, öppna 
och icke-diskriminerande kriterier som tar 
särskild hänsyn till samtliga kostnader och
långsiktiga fördelar förknippade med 
anslutningen av dessa producenter till nätet 
och de särskilda omständigheterna för 
producenter i perifera regioner och i 
regioner med låg befolkningstäthet. 
Reglerna kan medge olika typer av 
anslutningar och ska fastställas eller 
godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Motivering

Den dagliga driften av näten handlar om något annat än nätförstärkningar.

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 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.
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Or. en

Motivering

Insyn behövs vid beräkningen av de kostnader som avses i artikel 3.

Ändringsförslag 100

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. Medlemsstaterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga helt 
eller delvis övertar de kostnader för 
nätförstärkningar i samband med 
utbyggnad av både storskalig och 
småskalig förnybar energi som behövs för 
att det nationella minimimålet som 
fastställts i bilaga I ska kunna uppnås. 
Kostnaderna ska godkännas av de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
läggas ut på alla energikonsumenter i 
samhället.

Or. en

Motivering

På den europeiska energimarknaden vore det orättvist om de som investerar i förnybar energi 
blev tvungna att betala för anpassningen av nätet medan deras konkurrenter – de som driver 
storskaliga elproduktionsanläggningar – kunnat lägga ut dessa kostnader i samhället genom 
de omfattande utbyggnader av nätet som behövts för integrationen av dem från och med 
sextio- till och med åttiotalet.

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna ska kräva att 
överförings- och distributionsansvariga ger 
nya producenter som vill ansluta sig till 
systemet omfattande och detaljerade 



PE405.949v01-00 70/85 PR\722155SV.doc

SV

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

uppskattningar av anslutningskostnaderna. 
Medlemsstaterna eller de behöriga 
tillsynsmyndigheterna kan tillåta att de 
producenter av el producerad från 
förnybara energikällor som vill ansluta sig 
till nätet själva ska kunna bekosta
anslutningsarbetet.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna är den behöriga myndigheten. De som investerar i 
förnybar energi bör själva kunna bekosta anslutningsarbetet.

Ändringsförslag 102

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.

utgår

Or. en

Motivering

Liksom under de gångna 40 åren bör kostnaderna för nätförstärkning och nätutbyggnad 
läggas ut på alla nätanvändare i samhället.

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
överförings- och distributionskostnaderna 
inte innebär diskriminering av el från 

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

diskriminering av el från förnybara 
energikällor, framförallt inte el från 
förnybara energikällor i perifera regioner, 
till exempel öar, och i regioner med låg 
befolkningstäthet.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 105

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska ta fram en samordnad strategi för 
utvecklingen av vindkraft och havsenergi 
ute i Nordsjön och Östersjön. I den ska 
det ingå ett smidigare 
godkännandeförfarande och nödvändig 
nätinfrastruktur både till havs och på 
land kommer att vara ett prioriterat 
projekt inom initiativet om de 
transeuropeiska näten (TEN).
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Kommissionen och medlemsstaterna ska 
ta fram en samordnad strategi för 
utvecklingen av vindkraft och solkraft i 
Medelhavsområdet, både i EU-länder och 
länder utanför EU. Nödvändig 
nätinfrastruktur kommer att vara ett 
prioriterat projekt inom initiativet om de 
transeuropeiska näten (TEN).

Or. en

Motivering

Utvecklingen av potentialen av vindenergi och havsenergi i Nordsjön och Östersjön samt 
utvecklingen av vindkraft, gemotermisk energi och vindkraft i Medelhavsområdet kommer att 
underlättas av en samordnad strategi och bör prioriteras inom initiativet TEN. 

Ändringsförslag 106

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  8b. Medlemsstaterna ska bedöma behovet 
av en utbyggnad av nuvarande 
infrastrukturer inom gasnäten för att 
underlätta integreringen av gas från 
förnybara källor.

Or. en

Motivering

Gasnäten bör stå öppna för inmatning av gas från biomassa för att vi så ändamålsenligt som 
möjligt ska kunna använda den energi som finns i biomassan genom att låta den komma till 
bruk på platser där det behövs uppvärmning och kylning.

Ändringsförslag 107

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c. Utan att det påverkar den fortsatta 
tillförlitligheten och säkerheten i 
systemen för gasnät ska medlemsstaterna 
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se till att överförings- och 
distributionsansvariga för gasnäten på 
deras territorium garanterar överföring 
och distribution av gas från förnybara 
källor. Kostnaderna för nätanslutning, 
inberäknat för kopplingen till 
anslutningsstället, för 
tryckmätningssystemet, för anläggningar 
för tryckökning samt för kalibrerbar 
mätning ska åvila de nätansvariga och 
läggas ut på konsumenterna i samhället. 
Avvikelser från denna princip ska vara 
möjliga om en anläggning för produktion 
av gas från förnybara källor ligger mer än 
15 km från närmaste tillgängliga 
gasrörledning.
De överförings- och 
distributionsansvariga ska också med 
förtur ge tillträde till nätet åt sådan gas 
som producerats från förnybar energi, om 
gasen är förenlig med nätet. 

Or. en

Motivering

Det behövs ett liknande system för gas från förnybara källor som det system vi redan har för 
el från förnybara källor.

Ändringsförslag 108

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8d. Medlemsstaterna ska ålägga de 
överförings- och distributionsansvariga 
på sitt territorium att utgående från öppna 
och icke-diskriminerande standarder 
ställa till förfogande de kvalitetskriterier 
som gäller för att gas från förnybara 
källor ska kunna tas med på gasnätet. 
Nätoperatören ska ha ansvaret för att 
luktämne tillsätts gasen samt för att 
kvaliteten på den mäts.

Or. en
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Ändringsförslag 109

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8e. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
ekonomiska incitament för anläggande 
och utbyggnad av värmenät för överföring 
av fjärrvärme och fjärrkyla från 
förnybara källor.

Or. en

Motivering

Det beror av tillgången på nödvändig infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla om förnybar 
energi i massiv skala kommer att vinna insteg på detta område. Nationella, regionala och 
lokala myndigheter spelar en avgörande roll i detta hänseende. 

Ändringsförslag 110

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8f. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att utveckla en 
fjärrvärmeinfrastruktur som lämpar sig 
för utvecklingen av centraliserad 
produktion av fjärrvärme och fjärrkyla i 
stora anläggningar för biomassa, 
solenergi och geotermisk energi. De ska i 
sina nationella handlingsplaner bedöma 
behovet av att anlägga ny infrastruktur 
för att underlätta integrationen av de 
mängder centralt och med förnybar 
energi producerad fjärrvärme och 
fjärrkyla som behövs för uppnående av de 
nationella målen för 2020.

Or. en
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Motivering

Det beror av tillgången på nödvändig infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla om förnybar 
energi i massiv skala kommer att vinna insteg på detta område. Nationella, regionala och 
lokala myndigheter spelar en avgörande roll i detta hänseende.

Ändringsförslag 111

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8g. Medlemsstaterna ska ta fram 
obligatoriska skyldigheter och incitament, 
både för sådana system för fjärrvärme 
och fjärrkyla som redan är i drift och för 
sådana som ska anläggas, för att göra det 
lättare för fjärrvärme och fjärrkyla som 
producerats med förnybar energi att vinna 
insteg.

Or. en

Motivering

De enorma möjligheter som biomassan samt solenergin och den geotermiska energin 
erbjuder oss för att vi ska kunna tillgodose våra behov av värme och kyla måste snabbare tas 
i bruk, både för sådana system för fjärrvärme och fjärrkyla som redan är i drift och för 
sådana som ska anläggas. 

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Bilaga I – del B – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De obligatoriska minsta etappmål som 
avses i artikel 3.2 ska ange följande andelar 
förnybar energi:

Or. en

Motivering

För att EG:s och medlemsstaternas övergripande mål för 2020 verkligen ska nås måste det 
även antas obligatoriska etappmål. Den vägledande plan som föreslås i bilaga I har ett lågt 
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utgångsläge, så att måluppfyllelsen i fråga om förnybar energi till största delen förväntas ske 
under åren omedelbart före 2020. Om inte medlemsstaterna följer denna utvecklings gång 
kommer de att få mycket svårt att nå målet för 2020. Därför måste den anses som ett absolut 
nödvändigt minimum.

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga II – Normaliseringsregel för att 
redovisa el från vattenkraft

Bilaga II –

A. Normaliseringsregel för att redovisa el 
från vattenkraft

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

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

QN(norm) = CN * 15/
14
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där där

N = referensår N = referensår

QN(norm) = normaliserad el som producerats 
i samtliga vattenkraftverk i medlemsstaten 
under år N, för redovisningsändamål

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

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.

Ci = den totala installerade kapaciteten i 
samtliga kraftverk i medlemsstaten under 
år i, mätt i MW.

B. Normaliseringsregel för att redovisa el 
från vindkraft
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Följande regel ska tillämpas vid 
redovisningen av el från vindkraft i en 
medlemsstat:

där

N = referensår

QN(norm) = normaliserad el som 
producerats i samtliga vindkraftverk 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

Motivering

Liksom fallet är med vattenkraften kan tillgången på vindkraft variera kraftigt under vissa år. 
För att inga skevheter ska uppstå i fråga om de obligatoriska minsta etappmålen med två års 
mellanrum bör utbytet av vindkraften "normaliseras" så att EU:s minsta etappmål kan 
jämföras med varandra.

QN(norm)  = CN * 7/
6
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MOTIVERING

Steget in i den förnybara energins århundrade

Det här betänkandet skrivs vid en tidpunkt då oljan kostar omkring 120 USD per fat och 
världens regeringar förbereder sig inför klimatkonferensen i Köpenhamn 2009. Världens 
energisystem befinner sig i en svår kris, men, såsom Jeremy Rifkin så träffande framlagt 
saken, kan denna kris också skapa nya möjligheter: en tredje industriell revolution genom 
utvecklingen av ny teknik som har framtiden för sig.

EU kan gå i spetsen för denna industriella revolution på tre villkor: att EU får ordning på det 
här direktivet, låter "intelligent resursförvaltning" och förnybar energi bilda kärnpunkten i vår 
framtida strategi för tryggad energiförsörjning och klimatskydd och, slutligen, skapar de 
grundläggande villkoren för fyra projekt som handlar om förnybar energi och är av europeiskt 
intresse, nämligen:

– en strategisk allians med framstegsvänliga städer och regioner, så att insatsen av den 
enorma mångfald av teknik som beskrivits i rapporten till Europaparlamentet görs 
uppifrån ned,

– en samordnad strategi för utnyttjande av de oerhörda tillgångarna av vindkraft till havs 
och havsenergi i Nordsjön och Östersjön,

– en generalplan för brett upplagda renoveringsprojekt i Central- och Östeuropas städer
(fastighetsbeståndet, fjärrvärmesystemen, kollektivtrafiken) tillsammans med ett 
successivt ibruktagande av deras stora potential inom området biomassa,

– ett partnerskap med Medelhavsländerna kring energieffektivitet och solvärme- och 
vindkraftverk.

Dessa fyra projekt måste prioriteras vid översynen av de transeuropeiska energinätverken och 
inom EU:s finansiering (strukturfonderna, EIB ...).

Somliga kommer att påstå att en sådan strategi blir alltför dyr för EU:s ekonomi. Men de som 
påstår sådant underskattar ofta vad oljan kommer att kosta i framtiden och känner inte heller 
till vad man inom forskningen nyligen kommit fram till i fråga om vilken enorm nytta det 
kommer att föra med sig i form av sänkta priser på elbörserna om den förnybara energin 
snabbt vinner insteg (Bode & Groscurth – 2006 (1 & 2); Sensfuß –2008 (3)).

Föredragandens syn på kommissionens förslag

Förslaget är välkommet med tanke på hur målen i det uppställts, alltså att dessa mål ska vara 
bindande både på EU-nivå och nationell nivå och att sektorn för uppvärmning och kylning 
äntligen fått komma med. Dessutom har det också lagts fram bra förslag om minskade 
administrativa bördor för investeringar i förnybar energi och för nätrelaterade frågor. De 
svagaste punkterna i förslaget återfinns helt klart inom området för de så kallade 
ursprungsgarantierna och inom området för agrobränslen.
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Föredraganden föreslår följande centrala punkter och ändringar:

1) Steg för steg mot målet om 20 % – att formulera målen mera kraftfullt

Vid vårtoppmötet 2007 har de 27 statsöverhuvudena klart understrukit att de faktiskt 
förbundit sig att uppnå målet om 20 % förnybar energi. Vi föreslår att det här ska uttryckas 
ännu klarare genom att målen för 2020 och etappmålen görs ännu mer bindande. Dessutom 
ber vi kommissionen att införa ett system för att de medlemsstater som gör ännu mer än bara 
uppfyller målen ska kunna få ekonomiska belöningar och de som inte uppfyller sina mål ska 
få ekonomiska påföljder.

2) De nationella ramarna är viktiga: de nationella handlingsplanerna för förnybar energi 
spelar en nyckelroll

Att det gått så bra för EU inom området förnybar energi beror i dagens läge på att ett alltför 
litet antal länder infört en effektiv politik. För att vi ska lyckas med det nya direktivet måste 
dessa positiva erfarenheter utvidgas till alla EU-länder. För att förnybar energi snabbt ska 
kunna tas i bruk behövs det välutvecklade nationella ramar, bland annat i form av utredningar 
av den tillbudsstående potentialen, tillförlitliga stödsystem, planering, tillträde till 
infrastruktur, men också ogripbara faktorer såsom ett lämpligt godkännandeförfarande och 
kunskaper/färdigheter.

Eftersom de nationella energieffektivitetsplanerna varit vagt formulerade i direktivet om dem 
har resultaten av dem blivit en besvikelse och av detta ser vi hur viktigt det är att det, 
utgående från stadganden som tagits med i direktivets text och som man också ser till att 
efterlevs, tas med ingående och ambitiöst utformade uppslag i de nationella 
handlingsplanerna. Kommissionen kommer att få rätt att vägra godkänna dåligt utformade 
nationella handlingsplaner för förnybar energi.

3. Effektiv flexibilitet i stället för juridisk osäkerhet och oförtjänta snabbvinster

Eftersom regeringarna är i lag förpliktade att uppnå sina nationella mål och eftersom 
måluppfyllelsen kommer att ske framför allt genom nationella insatser är det en första rangens
fråga att regeringarna kan ha kvar kontrollen över sina nationella stödsystem. De 
flexibilitetsinstrument som kommissionen infört skapar juridisk osäkerhet genom det 
förvirrande och invecklade nya begreppet ursprungsgarantier och detta har ingående utretts av 
ett antal juridiska experter (Neuhoff m.fl. 2008 (4); öppet brev från EFET (5)).

I artikel 8 ges ursprungsgarantierna en tredubbel funktion, nämligen att offentliggöra 
ursprung, stöda redovisning och handel samt tjäna målredovisningen, och detta skapar 
svårigheter i juridiskt hänseende och undergräver de nationella stödsystemen genom att skapa 
en obligatorisk produkt som det enligt bestämmelserna i artikel 9 inte går att begränsa handeln 
med, utan att man samtidigt kränker de grundläggande rättigheter som finns garanterade i 
artiklarna 28 och 30 i EU-fördraget. En sådan juridisk osäkerhet kunde vara ägnad att vålla en 
enorm osäkerhet på investerarhåll.

Fast den idé som de stora elproducenterna (såsom EURELECTRIC) och elhandlarna (EFET) 
förespråkar för hur man ska få till stånd rättssäkerhet genom att skapa en EU-omfattande 
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marknad för certifikat för förnybar energi är inte den rätta vägen. Ett sådant system skulle 
nämligen inte bara urholka de nationella stödsystemen, utan också kunna ge handlarna och 
producenterna 30 miljarder euro i form av oförtjänta snabbvinster, eftersom det skulle 
innebära att man frångick genomsnittliga prisstödssystem som utformats särskilt för varje 
enskild teknik och i stället gick in för en marginalmarknad, där prissättningen skulle ske 
utgående från det dyraste marginalcertifikatet för förnybar energi. Detta skulle innebära ett 
avsevärt överskridande av den möjliga "flexibilitetsnytta" på 8 miljarder euro, som 
kommissionen identifierat i sin konsekvensbedömning. Tanken på en EU-omfattande 
marknad för certifikat har avvisats av ett antal forskare (Ragwitz 2008 (6)), och av 
konsumenterna (till exempel den kemiska industrin i Tyskland) och av några regeringar (till 
exempel Polen, Tyskland, Spanien, Grekland, Frankrike ...).

Lösningen på detta juridiska problem består i att skilja åt de tre olika funktioner som 
uppdragits åt ursprungsgarantierna.

– Ursprungsgarantierna bör inskränkas till att fylla den funktion av "offentliggörande" de 
från början haft i direktivet av 2001 om förnybar energi samt för märkning av grön el 
(direktivet om den inre elmarknaden). Systemet måste förbättras för att "dubbel handel" 
med ursprungsgarantier ska kunna undvikas och för att garantera att frivilliga köp av grön 
el faktiskt innebär ett tillskott av el. Det måste bli ett slut på att konsumenterna vilseleds 
genom att billig el som köpts från nuvarande vattenkraftverk får omförpackas och säljas 
som "grön el", så att det samtidigt görs gällande att konsumenten får ett mervärde och 
därför kan debiteras ett särskilt högt pris.

– Målredovisningen bör inte göras med hjälp av ursprungsgarantier  utan på grundval av 
verifierade data från Eurostat. Tack vare att det nyligen kommits överens om en ny 
gemenskapsförordning för energistatistik kommer tillgången på ingående data på ett tidigt
stadium att bli mycket bättre.

– Överföringsintyg kommer att tas i bruk för de regeringar som vill få till stånd flexibilitet 
genom överföringar mellan företag och med hjälp av gemensamma projekt. Dessa intyg 
öppnar möjligheter för samma faciliteter som det talats om i kommissionens text, men 
utan rättslig osäkerhet. 

4) Ytterligare flexibilitet vid måluppfyllelsen

De flexibilitetssystem det talas om i direktivet bör också utvidgas. Regeringarna bör kunna 
samarbeta genom att utbyta olika mängder av förnybar energi utgående från energistatistik, 
eftersom detta är enklare, stabilare, ger lägre transaktionskostnader och kan utsträckas till alla 
former av teknik för förnybar energi. Två eller flera regeringar kan inrätta regionalt 
integrerade marknader för förnybar energi genom att sinsemellan dela mål och stödsystem.

Elimport från grannländer som inte hör till EU bör tillåtas på basis av fysiska utbyten och 
bero på de konkreta nationella politiska målen för förnybar energi och energieffektivitet i 
säljarländerna. Det skulle inte tjäna till någonting, vare sig med tanke på EU:s klimatpolitik 
eller EU:s försörjningstrygghetspolitik, om det inrättades ett system för import av vattenkraft 
eller vindkraft till EU och det samtidigt byggdes kolkraftverk i grannländerna för att 
tillgodose dessa behov. Eftersom Norge, Island och Liechtenstein är med i EES kommer 
föreskrifterna i direktivet att gälla för dem också.
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Till sist är det skäl att påpeka att medlemsstaternas största och billigaste 
"flexibilitetsinstrument" består av deras nationella effektivitetsåtgärder inom 
fastighetsbranschen, transportväsendet, industrin och elanvändningen. Regeringarna bör skapa 
en anknytning mellan den nationella effektivitetspolitiken och den nationella politiken för 
förnybar energi.

5. En nyckelfaktor för förnybar energi är att det utvecklas infrastrukturer och skapas 
tillträde till dem med förtur

Vi välkomnar kommissionens förslag om att el som producerats med förnybar energi ska 
garanteras förtur vid nättillträde och inmatning. Det här måste också gälla för gas, så att man 
kan gynna inmatningen av biogas i gasledningsnätet, eftersom man på det sättet kan uppnå 
högsta effektivitet vid omvandlingen av biomassa.

Direktivet måste åtgärda en viktig form av diskriminering mot dem som investerar i förnybar 
energi, nämligen att kostnaderna för anpassning av nätet efter den förnybara energins krav 
inte läggs ut på alla i samhället. Om vi ska kunna dra nytta av den enorma potentialen som 
vindkraften erbjuder, både på land och till havs, och kunna börja använda el från småskalig 
decentraliserad produktion, då måste nätinfrastrukturen anpassas och byggas ut. Detta är en 
del av vårt energisystem i framtiden. Varför ska det bara vara de som investerar i förnybar 
energi som ska stå för dessa kostnader, medan den dyrbara nätinfrastrukturen på sextio-, 
sjuttio- och åttiotalen inte bekostades av energibolagen?

Utvecklingen av förnybar energi inom fjärrvärme och fjärrkyla kommer att bero av två 
infrastrukturer, nämligen infrastrukturen i ledningsnäten och infrastrukturen i fastigheterna. 
En utbyggnad av systemen för fjärrvärme och fjärrkyla kommer att få en avgörande betydelse 
för om den stora potential som biomassa, geotermisk energi och solvärme erbjuder ska kunna 
tas till vara. De måste utgöra en av tyngdpunkterna för detta direktiv. Utvecklingen av 
infrastrukturen måste också gälla fastigheterna. I gränssnittet mellan byggmaterial, förnybar 
energi utgående från decentraliserad solkraft och biomassa, smarta mätare och intelligenta nät 
kommer det att ske ett paradigmskifte så att fastigheterna blir energisnålare. Genom strikta 
krav på byggnormerna kommer denna utveckling att påskyndas. Taken på offentliga 
byggnader bör upplåtas för utomstående som vill investera i förnybar energi.

6) Organisatoriskt nytänkande i stället för byråkratiskt krångel

Ofta hindras investeringarna av onödiga rutiner som är fulla med byråkratiskt krångel. 
Regeringarna borde lära sig av positiva erfarenheter som gjorts med "samlingsförfarandet" 
inom andra områden av politiken och inrätta kontor för samordning av tillstånden, framför allt 
tillstånden för större anläggningar för kraftproduktion med vind och biomassa. Det bör införas 
en gräns för hur länge det högst får ta att bevilja tillstånd. För investeringar i decentraliserade 
mindre anläggningar för förnybar energi bör det inte längre krävas några omständliga 
godkännanden utan det bör räcka med en anmälan.

Utvecklingen av förnybar energi ställer också krav på kunskaper och färdigheter. Den 
mänskliga faktorn är viktig och det måste ställas ökade krav på regeringarna om att de ska 
sporra till utbildning och livslångt lärande.
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7. Från en illa tillyxad politik för agrobränslen till en politik för hållbar användning av 
biomassebaserad energi

Föredraganden anser att det finns överväldigande belägg för att kravet på att 10 % av 
bränslena ska komma från förnybar energi ska utgå. Inriktning på biomassebaserade bränslen 
bör vara kvalitativ snarare än rent kvantitativ. Med hjälp av ambitiösa och dynamiska 
hållbarhetskriterier bör användningen av biomassa riktas in på okontroversiella områden – det 
vi kunde kalla "tummen upp-kategorier" samt på sådana former av omvandlingsteknik såsom 
biogas och biomassa för el och värme, som är långt mera effektiva än första och andra 
generationens biobränslen. Det fina med en sådan politik är att den gör det lättare och 
billigare för oss att nå det övergripande målet på 20 %.

Vi behöver en klar rangordning för hur biomassa ska användas för energiändamål:

A) definiera "tummen upp-kategorier"

Bra många användningsändamål för biomassa är oproblematiska och bör pekas ut som 
"tummen upp-kategorier" för att de ska locka till sig nödvändiga investeringar. Hit hör

– biomassa från avfallsflöden (den organiska delen av hushålls- och industriavfall),
– restavfall (från jordbruket, fisket och skogsbruket),
– användning av förstörd mark och markanvändning för dubbla ändamål. såsom att 

markanvändningen tjänar både den biologiska mångfalden och arbetet mot 
översvämningar eller skogsbränder och

– nya råmaterial, som varken tjänar som foder eller livsmedel, såsom alger.

B) definiera "tummen ner-kategorier"

Enda sättet att begränsa konkurrensen mellan å ena sidan energi och å andra sidan livsmedel 
och foder består i att definiera en tummen ner-kategori, till exempel agrobränslen. Beroende 
på hur livsmedelssituationen i världen ser ut kommer det att anhållas, antingen om totalförbud 
mot att jordbruksmark används för energiproduktion eller också om att energiproduktionen 
begränsas till bestämda volymer. Hur mycket mark som får användas för detta ändamål
kommer årligen att fastställas av kommissionen i samråd med de olika organisationerna med 
ansvar på detta område, såsom FAO, FN:s utvecklingsprogram samt 
Världslivsmedelsprogrammet.

C) definiera "tummen ner-områden"

Med "tummen ner-områden" avses områden som av särskilda skäl inte får användas. Den 
biologiska mångfalden eller kulturvärden i landskapet kan skyddas endast med hjälp av ett 
fridlysningssystem som går från gräsrotsnivå uppåt. Med tanke på detta kommer det att 
behövas ett utökat arbete utanför detta direktiv för att stärka den internationella konventionen 
om biologisk mångfald samt förslagen om att i världsomfattande skala sätta stopp för 
skogsskövlingen.

D) definiera strikta hållbarhetskriterier

Efterlevnaden av en rad hållbarhetskriterier måste genomdrivas, framför allt:
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– Det bör införas en dynamisk tröskel för växthusgaser (med krav på minimiinbesparingar 
av växthusgaser överlag) och där bör man ha som mål att minst 55 eller 60 % av 
växthusgaserna ska sparas in, tillsammans med ett system av det slag som finns i 
bränslekvalitetsdirektivet och där det införs ett ekonomiskt incitament för de bränslen som 
har bästa växthusgasprestandan. Indirekta förändringar i markanvändningen måste också 
ingå bland metoderna.

– Minimikraven för "god jordbrukssed" måste vara mer precisa än det system för tvärvillkor 
som föreslagits (framför allt vad gäller användningen av vatten, bekämpningsmedel och 
gödsel). Kommissionens förslag om att det nuvarande systemet för tvärvillkor ska 
användas är alltför lösligt formulerat för att det ska kunna användas på importen från 
länder utanför EU-27 och det skapar en nackdel för EU:s jordbrukare inom konkurrensen.

– Sociala kriterier för att skydda, till exempel småbrukare i länder i tredje världen.

Hållbarhetskriterier kommer att fastställas i detalj i nära samarbete med Anders Wijkman 
(PPE), som är föredragande för miljöutskottets yttrande om förnybar energi samt Dorette 
Corbey (PSE), som är föredragande för bränslekvalitetsdirektivet (miljöutskottet).
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