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Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att deras nationella strategier, också 

stödsystemen, utformas i 

överensstämmelse med avfallshierarkin, 

enligt vad som anges i artikel 4 i direktiv 

2008/98/EG, och att det inte uppstår 

några större snedvridningar av 

marknaderna för (bi)produkter, avfall och 

restprodukter. Av omsorg om detta ska 

medlemsstaterna regelbundet se över sina 

nationella strategier och motivera alla 

avvikelser i de rapporter som krävs enligt 

artikel 18 c i förordning [styrning]. 

Or. en 
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Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Inom ramen för reglerna om 

statligt stöd får medlemsstaterna tillämpa 

stödsystem för att nå det unionsmål som 

anges i artikel 3.1. Stödsystem för el från 

förnybara energikällor ska vara utformade 

så att man undviker onödig snedvridning 

av elmarknaden och säkerställer att 

producenter tar hänsyn till tillgång och 

efterfrågan på el samt eventuella 

nätbegränsningar. 

1. Medlemsstaterna får, i enlighet 

med artikel 195 i EUF-fördraget och om 

inte annat följer av artiklarna 107 och 

108 i det fördraget, tillämpa stödsystem för 

att nå eller överträffa det unionsmål och de 

nationella mål som anges i artikel 3. 

För att råvarumarknaderna inte ska 

snedvridas i onödan bör stödsystemen för 

förnybar energi utformas så, att de inte 

uppmuntrar till olämplig användning av 

biomassa primärt för energiproduktion, 

om det går att använda den för industrins 

behov eller som material och detta skapar 

ökat mervärde, varvid man vid 

utformningen också skulle kunna 

prioritera användningen av avfall och 

restprodukter. Medlemsstaterna bör 

beakta vilket utbud av hållbar biomassa 

som finns att tillgå. 
Stödsystem för el från förnybara 

energikällor ska vara marknadsbaserade 

så att elmarknaden inte snedvrids, och de 

ska säkerställa att producenter tar hänsyn 

till tillgång och efterfrågan på el samt 

eventuella kostnader för systemintegration 

eller nätbegränsningar. 

Or. en 
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Förslag till direktiv 

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Biodrivmedel, flytande biobränslen och 

biomassabränslen som framställts av avfall 

och restprodukter, utom restprodukter från 

jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, 

behöver emellertid endast 

uppfylla kriterierna för minskade 

växthusgasutsläpp i punkt 7 för att beaktas 

för de syften som avses i leden a, b och c i 

denna punkt. Denna bestämmelse ska 

också tillämpas på avfall och restprodukter 

som först bearbetas till en produkt innan 

den bearbetas ytterligare till biodrivmedel, 

flytande biobränslen och 

biomassabränslen. 

Biodrivmedel, flytande biobränslen och 

biomassabränslen som framställts av avfall 

och restprodukter, utom restprodukter från 

jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, 

behöver endast uppfylla kriterierna för 

minskade växthusgasutsläpp i punkt 7 för 

att beaktas för de syften som avses i leden 

a, b och c i denna punkt. Vid produktionen 

av dessa från avfall och restprodukter 

som omfattas av direktiv 2008/98/EG ska 

dock principen om avfallshierarki följas, 

enligt vad som fastställs i direktiv 

2008/98/EG. Denna bestämmelse ska 

också tillämpas på avfall och restprodukter 

som först bearbetas till en produkt innan 

den bearbetas ytterligare till biodrivmedel, 

flytande biobränslen och 

biomassabränslen. 

Or. en 

 


