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KORTFATTAD MOTIVERING 

Att en styrning av energiunionen skulle utvecklas begärdes först av Europeiska rådet i dess 

slutsatser av den 24 oktober 2014 om ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030. 

Styrningen bör bidra till att säkerställa att unionen uppfyller sina energipolitiska mål, med 

nödvändig flexibilitet för medlemsstaterna och med full respekt för deras frihet att besluta om 

sin energimix. I slutsatserna framhölls att styrningen bör bygga på befintliga strukturer, till 

exempel nationella klimatprogram, nationella planer för förnybar energi och 

energieffektivitet. Strategin för energiunionen av den 25 februari 2015 utvidgade 

tillämpningsområdet för styrning – utöver ramen för klimat- och energipolitiken fram till 

2030 – till energiunionens alla fem dimensioner, dvs. trygg energiförsörjning, solidaritet och 

förtroende; den inre energimarknaden; dämpad efterfrågan; minskade koldioxidutsläpp 

inklusive förnybar energi; forskning, innovation och konkurrenskraft. Dessutom efterlyste 

Europaparlamentet i sin resolution På väg mot en europeisk energiunion av den 15 december 

2015 en ambitiös, tillförlitlig, öppen och demokratisk styrning för energiunionen som låter 

parlamentet delta fullt ut, och som säkerställer att klimat- och energimålen för 2030 uppnås. 

På grundval av detta syftar kommissionens föreliggande förslag till att upprätta ett regelverk 

för styrningen av energiunionen som bygger på två huvudpelare: För det första att förenkla 

befintliga planerings-, rapporterings- och övervakningsskyldigheter på energi- och 

klimatområdet så att de bättre överensstämmer med principerna om bättre lagstiftning. För det 

andra att definiera en effektiv politisk process mellan medlemsstaterna och kommissionen i 

nära samarbete med andra EU-institutioner för att uppnå målen för energiunionen, särskilt 

energi- och klimatmålen för 2030. 

Förslaget har utarbetats parallellt med kommissionens översyn av direktivet om förnybar 

energi, energieffektivitetsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dessutom 

integrerar förslaget helt och hållet förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för 

klimatövervakning för att säkerställa integration mellan energi- och klimatområdena, 

samtidigt som förslaget uppdaterar de gällande bestämmelserna för att göra dem lämpliga för 

övervakning av genomförandet av de föreslagna förordningarna om ansvarsfördelning och om 

markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) och för att uppfylla 

EU:s åtaganden enligt Parisavtalet. Enligt kommissionen kommer dess förslag att leda till en 

betydande minskning av den administrativa bördan. Totalt sett integrerar, rationaliserar eller 

upphäver förslaget mer än 50 befintliga enskilda planerings-, rapporterings- och 

övervakningsskyldigheter.  

När det gäller jordbruk innehåller förslaget framför allt bestämmelser om 

rapporteringsskyldigheter för medlemsstaterna i fråga om 

– deras långsiktiga strategier för låga utsläpp, däribland utsläppsminskningar och förbättringar 

av upptag i jordbrukssektorn, 

– genomförandet av nationell utveckling och nationella mål när det gäller andelen förnybar 

energi, däribland andelen biobränslen som framställts av huvudgrödor från jordbruket, 

– genomförandet av åtgärder för att främja användningen av energi från biomassa, däribland 

användningen av biomassa i jordbrukssektorn, 
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– slutlig energianvändning av enskilda sektorer, däribland jordbruket. 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som är ett steg i rätt riktning och ett 

ambitiöst förslag. Han föreslår dock några ändringar, huvudsakligen av teknisk karaktär, som 

syftar till följande: 

– I samband med rapporteringen om förnybar energi ska kommissionen få fastställa tydliga 

riktlinjer för medlemsstaterna för rapporteringen om bioenergi. 

– Om kommissionen drar slutsatsen att en medlemsstat gör otillräckliga framsteg när det 

gäller att uppfylla målen eller genomföra de åtgärder som den anger i sin integrerade 

nationella klimat- och energiplan, bör kommissionen utfärda särskilda krav för den berörda 

medlemsstaten att uppfylla. Dessa särskilda krav är tänkta att ersätta de rekommendationer 

från kommissionen till den berörda medlemsstaten som föreskrivs i kommissionens förslag. 

Eftersom rekommendationer inte är bindande, anser föredraganden att man inte når tillräckligt 

långt i detta fall. 

– Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att rapportera om ändringar av inhemska 

råvarupriser och markanvändning, som kan kopplas till den ökade användningen av biomassa 

och andra former av energi från förnybara energikällor, eftersom sådan rapportering skulle 

vara alltför betungande och nästintill omöjlig för medlemsstaterna. 

Lydelsen i vissa delar av kommissionens text görs mer samstämmig och enhetlig. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) I denna förordning fastställs den 

nödvändiga rättsliga grunden för ett 

tillförlitligt och transparent 

styrningssystem som säkerställer 

uppnåendet av målen för energiunionen 

genom kompletterande, konsekventa och 

ambitiösa insatser från unionens och dess 

medlemsstaters sida samtidigt som det 

främjar unionens principer om bättre 

lagstiftning. 

(1) I denna förordning fastställs den 

nödvändiga rättsliga grunden för ett 

tillförlitligt och transparent 

styrningssystem som säkerställer 

uppnåendet av målen för energiunionen 

och målen i Parisavtalet genom 

kompletterande, konsekventa och 

ambitiösa insatser från unionens och dess 

medlemsstaters sida samtidigt som det 

främjar unionens principer om bättre 

lagstiftning. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a) Inga bestämmelser i denna 

förordning får tolkas på ett sätt som 

påverkar eller undergräver en 

medlemsstats rättigheter enligt artikel 

194.2 andra stycket i EUF-fördraget. 

Motivering 

I EUF-fördraget bekräftas genom artikel 194.2 andra stycket att en medlemsstat har rätt att 

bestämma villkoren för utnyttjandet av dess energikällor, dess val mellan olika energikällor 

och energiförsörjningens allmänna struktur. Eftersom EU-lagstiftningen inte får påverka eller 

undergräva fördragsbestämmelserna är det viktigt att understryka att EU-lagstiftaren har 

tagit hänsyn till medlemsstaternas ovannämnda rättigheter. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2) Den europeiska energiunionen bör 

omfatta fem nyckeldimensioner: trygg 

energiförsörjning, den inre 

energimarknaden, energieffektivitet, 

minskade koldioxidutsläpp, forskning, 

innovation och konkurrenskraft. 

2) Den europeiska energiunionen bör 

övergå till ett högeffektivt energisystem 

som till stor del är inriktat på förnybar 

energi och som omfattar fem 

nyckeldimensioner: trygg energiförsörjning 

och överkomliga priser för 

konsumenterna, den inre 

energimarknaden, energieffektivitet, 

minskade koldioxidutsläpp samt forskning, 

innovation och konkurrenskraft. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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3) Målet för en motståndskraftig 

energiunion med en ambitiös klimatpolitik 

som kärna är att ge unionens konsumenter 

– både hushåll och företag – säker, hållbar 

och konkurrenskraftig energi till ett 

överkomligt pris, vilket kräver en 

grundläggande omvandling av Europas 

energisystem. Detta mål kan endast uppnås 

genom samordnade åtgärder, som omfattar 

både lagstiftning och andra åtgärder på 

unionsnivå och på nationell nivå. 

3) Målet för en motståndskraftig 

energiunion med en ambitiös klimatpolitik 

som kärna är att ge unionens konsumenter 

– både hushåll och företag – säker, hållbar 

och konkurrenskraftig energi till ett 

överkomligt pris, vilket kräver en 

grundläggande omvandling av Europas 

energisystem för att garantera en rättvis 

tillgång till energi för alla. Detta mål kan 

bäst uppnås genom samordnade åtgärder, 

som omfattar både lagstiftning och andra 

åtgärder på unionsnivå, på nationell och 

regional nivå, samt genom främjande av 

forskning och lokal energiförsörjning. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5) Europeiska rådet enades den 24 

oktober 2014 om unionens ram för klimat- 

och energipolitiken fram till 2030 baserad 

på fyra centrala mål: att minska 

växthusgasutsläppen från hela EU-

ekonomin med minst 40 %, att förbättra 

energieffektiviteten med minst 27 % med 

siktet inställt på en nivå om 30 %, att minst 

27 % av den energi som används i unionen 

ska vara förnybar samt ett 

elsammanlänkningsmål på 15 %. Det 

preciseras att målet för förnybar energi är 

bindande på unionsnivå och att det 

kommer att uppnås genom bidrag från 

medlemsstaterna, vilka styrs av behovet av 

att gemensamt uppnå unionsmålet. 

5) Europeiska rådet enades den 24 

oktober 2014 om unionens ram för klimat- 

och energipolitiken fram till 2030 baserad 

på fyra centrala mål: att minska 

växthusgasutsläppen från hela EU-

ekonomin med minst 40 %, att förbättra 

energieffektiviteten med minst 27 % med 

siktet inställt på en nivå om 30 %, att minst 

27 % av den energi som används i unionen 

ska vara förnybar samt ett 

elsammanlänkningsmål på 15 %. 

Energieffektivitetsmålen bör vara 

vägledande och i linje med rådets 

slutsatser från oktober 2014. Det 

preciseras att målet för förnybar energi är 

bindande på unionsnivå och att det 

kommer att uppnås genom bidrag från 

medlemsstaterna, vilka styrs av behovet av 

att gemensamt uppnå unionsmålet. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7) Den 24 oktober 201414 konstaterade 

Europeiska rådet även att en tillförlitlig och 

transparent styrning, utan någon onödig 

administrativ börda, bör utvecklas för att 

säkerställa att unionen uppfyller sina 

energipolitiska mål, med nödvändig 

flexibilitet för medlemsstaterna och med 

full respekt för deras frihet att besluta om 

sin energimix. Europeiska rådet framhöll 

att detta styrningssystem bör bygga vidare 

på befintliga byggstenar, t.ex. nationella 

klimatprogram, nationella planer för 

förnybar energi och energieffektivitet samt 

behovet av att rationalisera och 

sammanföra separata planerings- och 

rapporteringskomponenter. Rådet enades 

också om att förstärka konsumenternas roll 

och rättigheter, insynen och 

förutsebarheten för investerare, bl.a. genom 

systematisk övervakning av 

nyckelindikatorer för ett tryggt, 

konkurrenskraftigt, säkert och hållbart 

energisystem till ett överkomligt pris och 

att underlätta samordning av nationella 

energipolitiska strategier och främja 

regionalt samarbete mellan 

medlemsstaterna. 

7) Den 24 oktober 201414 konstaterade 

Europeiska rådet även att en tillförlitlig och 

transparent styrning, utan någon onödig 

administrativ börda, bör utvecklas för att 

säkerställa att unionen uppfyller sina 

energipolitiska mål, med nödvändig 

flexibilitet för medlemsstaterna och med 

full respekt för deras frihet att besluta om 

sin energimix. Ett sådant styrningssystem 

bör bygga vidare på befintliga byggstenar, 

t.ex. målen i Parisavtalet, nationella 

klimatprogram, nationella planer för 

förnybar energi och energieffektivitet samt 

behovet av att rationalisera och 

sammanföra separata planerings- och 

rapporteringskomponenter. Rådet enades 

också om att förstärka konsumenternas roll 

och rättigheter, insynen och 

förutsebarheten för investerare, bl.a. genom 

systematisk övervakning av 

nyckelindikatorer för ett tryggt, 

konkurrenskraftigt, säkert och hållbart 

energisystem till ett överkomligt pris och 

att underlätta samordning av nationella 

energipolitiska och klimatpolitiska 

strategier och främja regionalt samarbete 

mellan medlemsstaterna för att bibehålla 

och förbättra de berörda ekosystemens 

funktion som kolsänkor, en hållbar 

skogsförvaltning och den långsiktiga 

hållbarheten hos de använda resurserna. 

För att bevara stabilitet, konkurrenskraft 

och rimliga priser på nationell och 

europeisk nivå måste medlemsstaterna 

dessutom göra en avvägning mellan den 

produktionskapacitet, den teknik och de 

resurser som de redan har för att fortsätta 

främja förnybara energikällor. 

_________________ _________________ 

14 Europeiska rådets slutsatser från den 23–

24 oktober 2014 (EUCO 169/14). 

14 Europeiska rådets slutsatser från den 23–

24 oktober 2014 (EUCO 169/14). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 
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Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Uppnåendet av energiunionens mål 

bör säkerställas genom en kombination av 

unionsinitiativ och samstämmiga nationella 

strategier som anges i integrerade 

nationella energi- och klimatplaner. 

Sektorsspecifik unionslagstiftning på 

energi- och klimatområdet fastställer 

planeringskrav som har varit användbara 

verktyg för att driva på en förändring på 

nationell nivå. Införandet av dem vid 

olika tidpunkter har lett till dubbelarbete 

och otillräcklig hänsyn till synergier och 

kopplingar mellan olika politikområden. 

Den nuvarande separata planeringen, 

rapporteringen och övervakningen på 

klimat- och energiområdena bör därför i 

möjligaste mån rationaliseras och 

integreras. 

(17) Uppnåendet av energiunionens mål 

bör säkerställas genom en kombination av 

unionsinitiativ och samstämmiga nationella 

strategier. Den befintliga planeringen, 

rapporteringen och övervakningen på 

klimat- och energiområdena bör förenklas 

och rationaliseras. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 17a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 17a) För att genomföra energiunionen 

är det nödvändigt att införa en adekvat 

rapportering om fossila bränslen. Denna 

bör bl.a. innehålla uppgifter om 

produktionen vad gäller ursprung och 

utvinning. Kommissionen bör före 

december 2018 upprätta kriterier för 

fossila bränslen och genomföra 

rapporteringsskyldigheten. 

Motivering 

Europeiska unionen måste delta aktivt i energiomställningen. En seriös energipolitik 

förutsätter att även fossila bränslen genomgår hårdare granskning för att säkerställa 

jämförbarhet. Under inga omständigheter får fossila bränslen innebära en fördel vad gäller 

krav på rapportering. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) De nationella planerna bör vara 

stabila för att säkerställa transparens och 

förutsägbarhet i de nationella politiska 

strategierna och åtgärderna, i syfte att 

säkerställa investeringssäkerhet. 

Uppdateringar av nationella planer bör 

dock planeras in en gång under den 

tioårsperiod som omfattas för att ge 

medlemsstaterna möjlighet att anpassa sig 

till föränderliga omständigheter. Vad gäller 

de planer som omfattar perioden 2021–

2030 bör medlemsstaterna vara i stånd att 

uppdatera sina planer senast den 1 januari 

2024. Mål och bidrag bör endast ändras 

för att spegla en högre övergripande 

ambitionsnivå, särskilt vad gäller energi- 

och klimatmålen för 2030. Som en del av 

uppdateringarna bör medlemsstaterna 

bemöda sig om att mildra eventuella 

negativa miljöeffekter som framkommer i 

samband med den integrerade 

rapporteringen. 

(22) De nationella planerna bör vara 

stabila för att säkerställa transparens och 

förutsägbarhet i de nationella politiska 

strategierna och åtgärderna, i syfte att 

tillgodose behoven hos befolkningen i en 

medlemsstat, bidra till trygg 

energiförsörjning och säkerställa 

investeringssäkerhet. Uppdateringar av 

nationella planer bör dock planeras in en 

gång under den tioårsperiod som omfattas 

för att ge medlemsstaterna möjlighet att 

anpassa sig till föränderliga 

omständigheter. Vad gäller de planer som 

omfattar perioden 2021–2030 bör 

medlemsstaterna vara i stånd att uppdatera 

sina planer senast den 1 januari 2024. Som 

en del av uppdateringarna bör 

medlemsstaterna bemöda sig om att mildra 

eventuella negativa miljöeffekter som 

framkommer i samband med den 

integrerade rapporteringen. Vid den 

successiva övergången till den senaste 

generationens biobränslen bör hänsyn tas 

till medlemsstaternas befintliga 

investeringar i första generationens 

biobränsleproduktion. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 23a) LULUCF-sektorn är 

högexponerad och mycket känslig för 

klimatförändringar. Samtidigt har denna 

sektor en enorm potential att ge 

långsiktiga klimatvinster och bidra 

betydligt till uppnåendet av långsiktiga 

europeiska och internationella klimatmål. 
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Den kan bidra till att begränsa 

klimatförändringarna på flera sätt, bl.a. 

genom att minska utsläppen, bevara och 

förbättra sänkor och kollager och 

tillhandahålla biomaterial som kan 

ersätta fossil- eller koldioxidintensiva 

material. För att åtgärder som i synnerhet 

syftar till ökad koldioxidlagring ska vara 

effektiva är hållbar resursförvaltning och 

långsiktigt stabila och anpassningsbara 

kolpooler helt avgörande. Långsiktiga 

strategier är avgörande för att göra 

hållbara investeringar möjliga i det långa 

loppet. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 29a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 29a) Det är viktigt att främja 

investeringar i och utveckling av 

avancerade, hållbara biobränslen som 

framställs av avfall från jord- och 

skogsbruk, för att därmed säkra 

samstämmighet mellan EU:s politik och 

mål i fråga om energi, klimat, den 

cirkulära ekonomin och 

jordbrukspolitiken samt främja 

investeringar i bioekonomi och den 

cirkulära ekonomin, för att lösa 

problemen med att skapa 

försörjningskedjor för biomassa, bland 

annat genom eventuella inmatningspriser 

för elektricitet som producerats från fasta 

eller gasformiga bränslen från 

biomassaavfall, så att teknik för 

omvandling av biomassaavfall till energi 

inte utestängs från marknaden. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 33a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 33a) Med tanke på metans höga globala 

uppvärmningspotential och relativt korta 

livslängd i atmosfären kan kommissionen, 

i linje med politiken för en cirkulär 

ekonomi och användningen av avfall, 

överväga politiska alternativ för att 

hantera metanutsläpp, med undantag för 

utsläpp av metan från mag-tarmkanalen, 

som produceras naturligt vid uppfödning 

av idisslare. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

34) För att säkerställa samstämmighet 

mellan medlemsstaternas och unionens 

politiska strategier och målen för 

energiunionen bör en fortlöpande dialog 

föras mellan kommissionen och 

medlemsstaterna. Vid behov bör 

kommissionen lägga fram 

rekommendationer till medlemsstaterna, 

bl.a. om ambitionsnivån i utkasten till 

nationella planer, om det därpå följande 

genomförandet av politiska strategier och 

åtgärder i de anmälda nationella planerna 

och om andra nationella politiska strategier 

och åtgärder av betydelse för 

genomförandet av energiunionen. 

Medlemsstaterna bör ta största möjliga 

hänsyn till sådana rekommendationer och i 

senare lägesrapporter förklara hur de har 

genomförts. 

34) För att säkerställa samstämmighet 

mellan medlemsstaternas och unionens 

politiska strategier och målen för 

energiunionen bör en fortlöpande dialog 

föras mellan kommissionen och 

medlemsstaterna. Kommissionen får lägga 

fram rekommendationer till 

medlemsstaterna, bl.a. om ambitionsnivån i 

utkasten till nationella planer, om det därpå 

följande genomförandet av politiska 

strategier och åtgärder i de anmälda 

nationella planerna och om andra 

nationella politiska strategier och åtgärder 

av betydelse för genomförandet av 

energiunionen, samtidigt som 

medlemsstaternas behörighet på detta 

område erkänns. Medlemsstaterna bör ta 

största möjliga hänsyn till sådana 

rekommendationer och i senare 

lägesrapporter förklara hur de har 

genomförts. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 



 

PE604.528v03-00 12/34 AD\1137616SV.docx 

SV 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

38) Medlemsstaterna och 

kommissionen bör säkerställa ett nära 

samarbete om alla frågor som rör 

genomförandet av energiunionen och 

denna förordning, i nära samarbete med 

Europaparlamentet. Vid behov bör 

kommissionen bistå medlemsstaterna vid 

genomförandet av denna förordning, 

särskilt med avseende på inrättandet av 

nationella planer och därmed förknippad 

kapacitetsuppbyggnad. 

38) Medlemsstaterna och 

kommissionen bör säkerställa ett nära 

samarbete om alla frågor som rör 

genomförandet av energiunionen och 

denna förordning, däribland uppnåendet 

av utsläppsminskningsmålen, i nära 

samarbete med Europaparlamentet. Vid 

behov bör kommissionen, med stöd av 

Europaparlamentet, bistå medlemsstaterna 

vid genomförandet av denna förordning, 

särskilt med avseende på inrättandet av 

nationella planer och därmed förknippad 

kapacitetsuppbyggnad. Behörigheten att 

inrätta nationella energi- och 

klimatplaner, inom ramen för EU:s mål, 

bör dock ligga kvar hos medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 40 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

40) Europeiska miljöbyrån bör vid 

behov och i enlighet med sitt årliga 

arbetsprogram bistå kommissionen med 

bedömning, övervakning och rapportering. 

40) Europeiska miljöbyrån bör vid 

behov och i enlighet med sitt årliga 

arbetsprogram bistå kommissionen med 

bedömning, övervakning och rapportering. 

Medlemsstaterna bör ta hänsyn till råd 

från Europeiska miljöbyrån om 

biobränsleproduktionens inverkan på 

miljön. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Trygg energiförsörjning. (a) Trygg energiförsörjning och 

överkomliga priser för konsumenterna. 

 

Ändringsförslag  17 
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast den 1 januari 2019 och 

därefter vart tionde år ska varje 

medlemsstat meddela kommissionen en 

integrerad nationell energi- och klimatplan. 

Planerna ska innehålla de uppgifter som 

anges i punkt 2 och bilaga I. Den första 

planen ska omfatta perioden 2021–2030. 

Följande planer ska omfatta de tio åren 

omedelbart efter utgången av den period 

som omfattas av den föregående planen. 

1. Senast den 1 januari 2020 och 

därefter vart tionde år ska varje 

medlemsstat meddela kommissionen en 

integrerad nationell energi- och klimatplan. 

Planerna ska innehålla de uppgifter som 

anges i punkt 2 och bilaga I. Den första 

planen ska omfatta perioden 2021–2030. 

Följande planer ska omfatta de tio åren 

omedelbart efter utgången av den period 

som omfattas av den föregående planen. 

Motivering 

Det är omöjligt att godta denna tidsfrist. Tidsramen för utarbetandet av den nationella planen 

bör ligga i linje med samrådsetapperna i varje medlemsstat, såsom den strategiska 

miljöbedömningen, offentliga samråd i enlighet med artikel 10 och godkännande från 

regeringen. Den måste också knytas till lagstiftningsarbetet, eftersom betydande 

meningsskiljaktigheter ännu kvarstår om planens sakinnehåll. Arbete pågår ännu med viktiga 

bestämmelser som ingår i paketet ”Ren energi för alla i EU” och som kommer att ha stor 

inverkan på vad som bör ingå i den nationella planen. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) En beskrivning av de politiska 

strategier och åtgärder som planeras för att 

uppnå de motsvarande mål och bidrag som 

anges i led b. 

(c) En beskrivning av de politiska 

strategier, åtgärder och 

investeringsstrategier som planeras för att 

uppnå de motsvarande mål och bidrag som 

anges i led b. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En bedömning av konsekvenserna 

av de planerade politiska strategierna och 

(e) En bedömning av konsekvenserna 

av de planerade politiska strategierna, 
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åtgärderna för att nå det mål som avses i 

led b. 

åtgärderna och investeringsstrategierna 

för att nå det mål som avses i led b. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Resultaten av samråd med och 

engagemang av lokala myndigheter, 

civilsamhället, arbetsmarknadens parter, 

berörda sektorer och medborgare. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid utarbetandet av de nationella 

planer som avses i punkt 1 ska 

medlemsstaterna beakta kopplingarna 

mellan de fem dimensionerna av 

energiunionen och de ska använda 

enhetliga uppgifter och antaganden som 

omfattar de fem dimensionerna, i 

förekommande fall. 

3. Vid utarbetandet av de nationella 

planer som avses i punkt 1 ska 

medlemsstaterna undvika administrativa 

bördor och extra kostnader genom att 

beakta kopplingarna mellan de fem 

dimensionerna av energiunionen och de 

ska använda enhetliga uppgifter och 

antaganden som omfattar de fem 

dimensionerna, i förekommande fall. 

Motivering 

Minskade administrativa bördor vid genomförandet av klimat- och energipaket är en fråga 

som måste prioriteras. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led a – led 1 – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i. Medlemsstaternas bindande 

nationella mål för utsläpp av växthusgaser 

i. Medlemsstaternas bindande 

nationella mål för utsläpp av växthusgaser 
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och de årliga bindande nationella 

gränsvärdena enligt förordning [ ] [ESR]. 

och de årliga bindande nationella 

gränsvärdena enligt förordning [ ] [ESR], 

dock inte under de mål som fastställts i 

artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG [direktivet 

om bränslekvalitet] som ska uppnås 

senast 2020. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led a – led 2 – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i. För att uppnå unionens bindande 

mål på minst 27 % förnybar energi år 2030 

enligt artikel 3 i [omarbetning av direktiv 

2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 

767], ett bidrag till detta mål när det gäller 

medlemsstatens andel energi från 

förnybara energikällor i den slutliga 

energianvändningen brutto år 2030, med en 

linjär utveckling för detta bidrag från 2021 

och framåt. 

i. För att uppnå unionens bindande 

mål på minst 27 % förnybar energi år 2030 

enligt artikel 3 i [omarbetning av direktiv 

2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 

767], ett bidrag till detta mål när det gäller 

medlemsstatens andel energi från 

förnybara energikällor i den slutliga 

energianvändningen brutto år 2030, med 

beaktande av amorteringen av 

investeringar i första generationens 

biobränslen, och med en linjär utveckling 

för detta bidrag från 2021 och framåt. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led a – led 2 – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii. Sektorsspecifik utveckling för 

andelen förnybar energi i den slutliga 

energianvändningen från 2021 till 2030 för 

uppvärmning och kylning, elektricitet och 

transport. 

ii. Sektorsspecifik utveckling för 

andelen förnybar energi i den slutliga 

energianvändningen från 2021 till 2030 

som säkerställer bästa möjliga 

användning av biomassa för uppvärmning 

och kylning, elektricitet och transport. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 – led a – led 2 – led iiia (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia. Utveckling för att gradvis öka det 

krav som gäller för leverantörer av fossila 

bränslen att blanda med biobränslen från 

jordbruksavfall. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led d – led iva (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iva. realistiska, exakta, övergripande 

och heltäckande bedömningar av olika 

energikällors potential att begränsa 

klimatförändringarna, inverkan på 

halterna av växthusgaser i atmosfären 

och den tid det tar för 

begränsningsprocesserna att börja bidra 

till en minskning av koncentrationen av 

växthusgaser. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska gemensamt 

säkerställa att bidraget från biobränslen 

och flytande biobränslen samt från 

biomassabränslen som används till 

transporter, om dessa framställs av 

spannmål och andra stärkelserika grödor, 

socker och oljeväxter och grödor som 

odlas som huvudgrödor i första hand för 

energiändamål på jordbruksmark, inte 

överstiger 7 % av beräkningen av 

unionens slutliga energianvändning 

(brutto) för transporter 2030. 

 

Ändringsförslag  28 
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Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) De makroekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenserna av de 

planerade strategier och åtgärder som 

anges i artikel 7 och beskrivs närmare i 

bilaga I under den första tioårsperioden 

åtminstone fram till år 2030, jämfört med 

de prognoser som är baserade på befintliga 

(genomförda och antagna) politiska 

strategier och åtgärder som avses i punkt 1. 

(b) De makroekonomiska, sociala, 

hälsomässiga och miljömässiga 

konsekvenserna av de planerade strategier 

och åtgärder som anges i artikel 7 och 

beskrivs närmare i bilaga I under den första 

tioårsperioden åtminstone fram till år 2030, 

jämfört med de prognoser som är baserade 

på befintliga (genomförda och antagna) 

politiska strategier och åtgärder som avses 

i punkt 1. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast den 1 januari 2018 och 

därefter vart tionde år ska medlemsstaterna 

utarbeta och till kommissionen överlämna 

ett utkast till den integrerade nationella 

energi- och klimatplan som avses i artikel 

3.1. 

1. Senast den 1 januari 2020 och 

därefter vart tionde år ska medlemsstaterna 

utarbeta och till kommissionen överlämna 

ett utkast till den integrerade nationella 

energi- och klimatplan som avses i artikel 

3.1. 

Motivering 

Det är omöjligt att godta denna tidsfrist. Tidsramen för utarbetandet av den nationella planen 

bör ligga i linje med samrådsetapperna i varje medlemsstat, såsom den strategiska 

miljöbedömningen, offentliga samråd i enlighet med artikel 10 och godkännande från 

regeringen. Den måste också knytas till lagstiftningsarbetet, eftersom betydande 

meningsskiljaktigheter ännu kvarstår om planens sakinnehåll. Arbete pågår ännu med viktiga 

bestämmelser som ingår i paketet ”Ren energi för alla i EU” och som kommer att ha stor 

inverkan på vad som bör ingå i den nationella planen. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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3. Medlemsstaterna får endast ändra 

de mål och bidrag som anges i den 

uppdatering som avses i punkt 2 för att 

återspegla en ökad ambitionsnivå i 

förhållande till dem som fastställts i den 

senaste anmälda integrerade nationella 

energi- och klimatplanen. 

utgår 

Motivering 

En tydlig förklaring av en ”högre ambitionsnivå” i förhållande till tidigare planer skulle 

utgöra en begränsning av medlemsländernas befogenhet att fatta beslut vad gäller de 

justeringar som de anser vara lämpliga att göra av den egna energistrategin. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) utsläppsminskningar och 

förbättringar av upptag i enskilda sektorer, 

inbegripet elproduktion, industri, 

transporter, byggnadssektorn 

(bostadssektorn och tjänstesektorn), 

jordbruk och markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

(LULUCF), 

(b) utsläppsminskningar och 

förbättringar av upptag i enskilda sektorer, 

inbegripet elproduktion, industri, 

transporter, byggnadssektorn 

(bostadssektorn och tjänstesektorn), 

jordbruk och markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

(LULUCF), om det är nödvändigt för att 

bevara befintliga habitat med sänkor och 

förbättra de naturliga kolsänkorna genom 

välfungerande och motståndskraftiga 

ekosystem och ekosystemtjänster, 

däribland genom hållbar 

skogsförvaltning, i linje med EU:s 

åtaganden. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Information om nationella planer 

och strategier för anpassning till 

klimatförändringar i enlighet med 

(d) Information om nationella planer 

och strategier för anpassning till 

klimatförändringar, särskilt vad gäller 
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artikel 17.1. forskning och investeringar inom 

avancerade biobränslen, i enlighet med 

artikel 17.1. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – led a – led 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4)  Utvecklingen för efterfrågan på 

bioenergi, uppdelat mellan efterfrågan på 

värme, el och transport, och för tillgången 

på biomassa per råvara och ursprung (med 

åtskillnad mellan inhemsk produktion och 

import). Vad gäller skogsbiomassa, en 

bedömning av dess ursprung och inverkan 

på LULUCF-sänkor. 

(4)  Utvecklingen för efterfrågan på 

bioenergi, uppdelat mellan efterfrågan på 

värme, el och transport, och för tillgången 

på biomassa per råvara och ursprung (med 

åtskillnad mellan inhemsk produktion och 

import). Vad gäller skogsbiomassa, en 

bedömning av dess ursprung och inverkan 

på LULUCF-sänkor på nationell nivå. 

Motivering 

LULUCF-rapportering bör ske på nationell nivå, i överensstämmelse med förslaget till 

förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, 

förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram 

till 2030 (COM(2016)0479). 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – led a – led 4 – stycke 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen får fastställa tydliga 

riktlinjer för medlemsstaterna för 

rapportering om denna utveckling, 

inbegripet definitioner och enheter för 

omvandling från resurs till energi. 

Motivering 

Tydliga riktlinjer och beräkningar behövs för rapportering om bioenergi. 
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Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – led a – led 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5)  I tillämpliga fall, annan nationell 

utveckling och andra nationella mål, 

däribland långsiktiga och sektorsspecifika 

(t.ex. andelen biobränslen, andelen 

avancerade biobränslen, andelen 

biobränslen som framställts av 

huvudgrödor som producerats på 

jordbruksmark, andelen el producerad från 

biomassa utan värmeutnyttjande, andelen 

förnybar energi inom fjärrvärme, 

användning av förnybar energi i 

byggnader, förnybar energi producerad av 

städer, lokalsamhällen och 

egenförbrukare). 

(5)  Annan nationell utveckling och 

andra nationella mål, däribland långsiktiga 

och sektorsspecifika (t.ex. andelen 

biobränslen, andelen avancerade 

biobränslen, andelen biobränslen som 

framställts av huvudgrödor som 

producerats på jordbruksmark, andelen el 

producerad från biomassa utan 

värmeutnyttjande, andelen förnybar energi 

inom fjärrvärme, användning av förnybar 

energi i byggnader, förnybar energi 

producerad av städer, lokalsamhällen och 

egenförbrukare). 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – led b – led 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5)  Åtgärder för att främja 

användningen av energi från biomassa, 

särskilt för tillvaratagande av ny biomassa, 

med beaktande av biomassans potential 

(både den inhemska tillgången och 

importen från tredjeländer) och 

användningen av biomassa (jordbruk och 

skogsbaserade sektorer) samt åtgärder för 

hållbar användning av den biomassa som 

produceras och används. 

(5)  Åtgärder för att främja 

användningen av energi från biomassa, 

särskilt för tillvaratagande av ny biomassa, 

med beaktande av biomassans potential 

(både den inhemska tillgången och 

importen från tredjeländer) och 

användningen av biomassa, inbegripet 

inom jordbruks- och skogsbaserade 

sektorer, samt åtgärder för hållbar 

användning av den biomassa som 

produceras och används. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – led d 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Nationella mål för utfasning av 

energisubventioner. 

(d) Nationella mål för utfasning av 

energisubventioner, särskilt vad gäller 

fossila bränslen och kärnbränslen. 

Motivering 

För att förhindra snedvridning av marknaden måste åtgärder omedelbart vidtas för att fasa ut 

alla subventioneringar av fossila bränslen och kärnbränslen. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 

2021 och därefter varje år (år X) rapportera 

följande till kommissionen: 

Medlemsstaterna ska senast den 31 juli 

2021 och därefter varje år (år X) rapportera 

följande till kommissionen: 

Motivering 

Den befintliga tidsfristen för rapportering av ungefärliga växthusgasinventeringar för år (X-

1) enligt förordningen om en mekanism för klimatövervakning (slutet av juli) bör bibehållas. 

Om tidsfristen förkortas kommer rapporterna inte att kunna inges i tid på grund av avsaknad 

av statistiska uppgifter från de verksamhetsområden som behövs för att kunna uppskatta 

utsläppen för år (X-1) i början av år (X). 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Framstegen på EU-nivå för att 

uppnå målen för energiunionen, inbegripet 

för den första tioårsperioden unionens 

energi- och klimatmål för 2030, särskilt i 

syfte att undvika eventuella brister i 

förhållande till unionens mål för 2030 för 

förnybar energi och energieffektivitet. 

(a) Framstegen på EU-nivå för att 

uppnå målen för energiunionen, inbegripet 

för den första tioårsperioden unionens 

energi- och klimatmål för 2030, särskilt i 

syfte att undvika eventuella brister i 

förhållande till unionens mål för 2030 för 

förnybar energi och energieffektivitet och 

vid behov med beaktande av EU:s 

reviderade klimat- och energiåtgärder, 
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såsom anges i artikel 38. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Vid sin bedömning av de 

integrerade nationella energi- och 

klimatplanerna ska kommissionen beakta 

legitima nationella särskilda 

omständigheter, som styrks genom en 

bedömning av behöriga myndigheter på 

nationell och europeisk nivå och som 

skulle kunna förklara eventuella 

förseningar i medlemsstaternas bidrag till 

det gemensamma uppnåendet av 

energiunionens mål och framför allt till 

uppnåendet av de självuppsatta målen. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Kommissionen ska i förväg 

offentliggöra de indikatorer som den 

avser att tillämpa på sådana 

bedömningar. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. På området förnybar energi, som en 

del av den bedömning som avses i punkt 1, 

ska kommissionen bedöma hur andelen 

energi från förnybara energikällor av 

unionens slutliga energianvändning brutto 

2. På området förnybar energi, som en 

del av den bedömning som avses i punkt 1, 

ska kommissionen bedöma hur andelen 

energi från förnybara energikällor av 

unionens slutliga energianvändning brutto 
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har utvecklats på grundval av en linjär 

utveckling som börjar från 20 % år 2020 

och når minst 27 % år 2030 i den mening 

som avses i artikel 4 a.2 i. 

har utvecklats på grundval av en linjär 

utveckling som börjar från 20 % år 2020 

och når minst 27 % år 2030 i den mening 

som avses i artikel 4 a.2 i. Detta ska 

omfatta en övergripande och heltäckande 

bedömning i syfte att bibehålla och 

förbättra kolsänkekapaciteten och minska 

utsläppen av växthusgaser. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Uppföljning i händelse av bristande 

samstämmighet med övergripande mål för 

energiunionen enligt förordningen om 

ansvarsfördelning 

Uppföljning i händelse av bristande 

samstämmighet med övergripande mål för 

energiunionen enligt förordningen om 

ansvarsfördelning och direktivet  

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0767] 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om kommissionen på grundval av 

sin utvärdering av de integrerade nationella 

energi- och klimatplanerna och 

uppdateringarna av dessa i enlighet med 

artikel 12 drar slutsatsen att målen och 

bidragen i de nationella planerna och deras 

uppdateringar är otillräckliga för ett 

gemensamt uppnående av målen för 

energiunionen och, i synnerhet, för den 

första tioårsperioden, för unionens mål 

inför 2030 vad gäller förnybar energi och 

energieffektivitet, ska den vidta åtgärder på 

unionsnivå för att säkerställa att dessa mål 

uppnås gemensamt. När det gäller förnybar 

energi ska sådana åtgärder beakta 

medlemsstaternas ambitionsnivå för de 

bidrag till unionens mål för 2030 som de 

1. Om kommissionen på grundval av 

sin utvärdering av de integrerade nationella 

energi- och klimatplanerna och 

uppdateringarna av dessa i enlighet med 

artikel 12 drar slutsatsen att målen och 

bidragen i de nationella planerna och deras 

uppdateringar är otillräckliga för ett 

gemensamt uppnående av målen för 

energiunionen och, i synnerhet, för den 

första tioårsperioden, för unionens mål 

inför 2030 vad gäller förnybar energi och 

energieffektivitet, ska den vidta åtgärder på 

unionsnivå, med hänsyn till 

medlemsstaternas flexibilitet, för att 

säkerställa att dessa mål uppnås 

gemensamt. När det gäller förnybar energi 

ska sådana åtgärder, och i synnerhet den 



 

PE604.528v03-00 24/34 AD\1137616SV.docx 

SV 

anger i sina nationella planer och 

uppdateringarna av dessa. 
finansieringsportal som inrättats på 

unionsnivå för att bidra till projekt för 

energi från förnybara källor, beakta 

medlemsstaternas ambitionsnivå för de 

bidrag till unionens mål för 2030 som de 

anger i sina nationella planer och 

uppdateringarna av dessa. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.  Om kommissionen på grundval av 

sin samlade bedömning enligt artikel 25.1 a 

av medlemsstaternas integrerade 

lägesrapporter om deras nationella energi- 

och klimatplaner och med stöd av andra 

informationskällor, i förekommande fall, 

drar slutsatsen att unionen riskerar att inte 

uppnå målen för energiunionen och, i 

synnerhet för den första tioårsperioden, 

målen i unionens klimat- och 

energipolitiska ram för 2030, får den 

utfärda rekommendationer till alla 

medlemsstater i enlighet med artikel 28 för 

att minska denna risk. Kommissionen ska 

vid behov vidta åtgärder på unionsnivå 

utöver dessa rekommendationer för att i 

synnerhet säkerställa att unionens mål för 

2030 vad gäller förnybar energi och 

energieffektivitet uppnås. Vad gäller 

förnybar energi ska sådana åtgärder beakta 

ambitiösa tidiga åtgärder från 

medlemsstaternas sida för att bidra till 

unionens mål för 2030. 

3.  Om kommissionen på grundval av 

sin samlade bedömning enligt artikel 25.1 a 

av medlemsstaternas integrerade 

lägesrapporter om deras nationella energi- 

och klimatplaner och med stöd av andra 

informationskällor drar slutsatsen att 

unionen riskerar att inte uppnå målen för 

energiunionen och, i synnerhet för den 

första tioårsperioden, målen i unionens 

klimat- och energipolitiska ram för 2030, 

ska den utfärda särskilda krav för alla 

medlemsstater i enlighet med artikel 28 för 

att minska denna risk. Kommissionen ska 

vidta åtgärder på unionsnivå utöver dessa 

särskilda krav för att i synnerhet 

säkerställa att unionens mål för 2030 vad 

gäller förnybar energi och 

energieffektivitet uppnås. Vad gäller 

förnybar energi ska sådana åtgärder beakta 

ambitiösa tidiga åtgärder från 

medlemsstaternas sida för att bidra till 

unionens mål för 2030. 

Motivering 

Rekommendationer är per definition inte tillräckligt bindande. Därför bör kommissionen i 

stället utfärda särskilda krav som medlemsstaterna ska uppfylla. 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 
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Artikel 27 – punkt 5 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om, när det gäller 

energieffektivitetsområdet och utan att det 

påverkar andra åtgärder på unionsnivå 

enligt punkt 3, kommissionen på grundval 

av sin bedömning enligt artikel 25.1 och 

25.3 år 2023 konstaterar att framstegen mot 

att gemensamt uppnå unionens 

energieffektivitetsmål som nämns i artikel 

25.3 första stycket är otillräckliga, ska den 

senast 2024 vidta åtgärder utöver dem som 

anges i direktiv 2010/31/EU [i dess lydelse 

enligt förslag COM(2016) 765] och 

direktiv 2012/27/EU [i dess lydelse enligt 

förslag COM(2016) 761] för att säkerställa 

att unionens bindande 

energieffektivitetsmål för 2030 uppfylls. 

Sådana kompletterande åtgärder kan i 

synnerhet förbättra energieffektiviteten hos 

5. Om, när det gäller 

energieffektivitetsområdet och utan att det 

påverkar andra åtgärder på unionsnivå 

enligt punkt 3, kommissionen på grundval 

av sin bedömning enligt artikel 25.1 och 

25.3 år 2023 konstaterar att framstegen mot 

att gemensamt uppnå unionens 

energieffektivitetsmål som nämns i artikel 

25.3 första stycket är otillräckliga, ska den, 

såvida medlemsstaterna inte vidtar 

ytterligare åtgärder senast 2024, vidta 

ytterligare åtgärder utöver dem som anges 

i direktiv 2010/31/EU [i dess lydelse enligt 

förslag COM(2016) 765] och direktiv 

2012/27/EU [i dess lydelse enligt förslag 

COM(2016) 761] för att säkerställa att 

unionens bindande energieffektivitetsmål 

för 2030 uppfylls. Sådana kompletterande 

åtgärder kan i synnerhet förbättra 

energieffektiviteten hos 

Motivering 

En mekanism som berättigar kommissionen till att vidta egna åtgärder om förväntade mål 

inte uppnås innebär inte ett subsidiärt genomförande av energieffektivitetsdirektivet. När det 

finns en risk för att en enskild medlemsstats energimål inte kommer att uppfyllas måste staten, 

med hänsyn till sina nationella förhållanden och redan vidtagna åtgärder, besluta vilka 

ytterligare åtgärder som skulle kunna vara rimliga och lämpliga. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionens rekommendationer till 
medlemsstaterna 

Särskilda krav för medlemsstaterna 

Motivering 

Rekommendationer är per definition inte tillräckligt bindande. Därför bör kommissionen i 

stället utfärda särskilda krav som medlemsstaterna ska uppfylla. 
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Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a)  Den berörda medlemsstaten ska ta 

största möjliga hänsyn till 

rekommendationen i en anda av 

solidaritet mellan medlemsstaterna och 

unionen och mellan medlemsstaterna. 

utgår 

Motivering 

Rekommendationer är per definition inte tillräckligt bindande. Därför bör kommissionen i 

stället utfärda särskilda krav som medlemsstaterna ska uppfylla. 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen ska säkerställa att 

rekommendationerna offentliggörs och 

görs tillgängliga. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 2 – led 2.1. – led 2.1.1. – led ii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii.  I tillämpliga fall, andra nationella 

mål som är förenliga med befintliga 

långsiktiga strategier för låga utsläpp. I 

tillämpliga fall andra mål, däribland 

sektorsspecifika mål och anpassningsmål. 

ii.  Andra nationella mål som är 

förenliga med befintliga långsiktiga 

strategier för låga utsläpp. Andra mål, 

däribland sektorsspecifika mål och 

anpassningsmål. 
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Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 2 – led 2.1. – led 2.1.2. – led v 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

v.  Utvecklingen för efterfrågan på 

bioenergi, uppdelat mellan efterfrågan på 

värme, el och transport, och för tillgången 

på biomassa per råvara och ursprung (med 

åtskillnad mellan inhemsk produktion och 

import). Vad gäller skogsbiomassa, en 

bedömning av dess ursprung och inverkan 

på LULUCF-sänkor. 

v.  Utvecklingen för efterfrågan på 

bioenergi, uppdelat mellan efterfrågan på 

värme, el och transport, och för tillgången 

på biomassa per råvara och ursprung (med 

åtskillnad mellan inhemsk produktion och 

import). Vad gäller skogsbiomassa, en 

bedömning av dess ursprung och inverkan 

på LULUCF-sänkor på nationell nivå. 

Motivering 

LULUCF-rapportering bör ske på nationell nivå, i överensstämmelse med förslaget till 

förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, 

förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram 

till 2030 (COM(2016)0479). 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 2 – led 2.1. – led 2.1.2. – led v – stycke 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen får fastställa tydliga 

riktlinjer för medlemsstaterna för 

rapportering om denna utveckling, 

inbegripet definitioner och enheter för 

omvandling från resurs till energi. 

Motivering 

Tydliga riktlinjer och beräkningar behövs för rapportering om bioenergi. 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 2 – led 2.1. – led 2.1.2. – led vi  
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vi.  I förekommande fall, annan 

nationell utveckling och andra nationella 

mål, även långsiktiga eller sektorsspecifika 

(t.ex. andelen avancerade biobränslen, 

andelen förnybar energi inom fjärrvärme, 

användningen av förnybar energi i 

byggnader, förnybar energi som produceras 

av städer, energisamhällen och 

egenförbrukare). 

vi.  Annan nationell utveckling och 

andra nationella mål, även långsiktiga eller 

sektorsspecifika (t.ex. andelen avancerade 

biobränslen, andelen förnybar energi inom 

fjärrvärme, användningen av förnybar 

energi i byggnader, förnybar energi som 

produceras av städer, energisamhällen och 

egenförbrukare). 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – led 3.1.1. – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i. Politiska strategier och åtgärder för 

att uppnå det mål som fastställts enligt 

förordning [ ] [förordning om 

ansvarsfördelning] och som avses i punkt 

2.1.1 och politiska strategier och åtgärder 

för att följa förordning [ ] [LULUCF], som 

omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 

sektorer för att öka upptagen, med ett 

perspektiv på en långsiktig vision och 

målet att bli en koldioxidsnål ekonomi 

inom 50 år och nå jämvikt mellan utsläpp 

och upptag i enlighet med Parisavtalet. 

i. Politiska strategier och åtgärder för 

att uppnå det mål som fastställts enligt 

förordning [ ] [förordning om 

ansvarsfördelning] och som avses i punkt 

2.1.1 och politiska strategier och åtgärder 

för att följa förordning [ ] [LULUCF] och 

målet för ökat upptag i sänkor, som 

omfattar alla viktiga utsläppssektorer och 

sektorer för att öka upptagen, inbegripet 

incitament för att genomföra och stödja, 

även genom resultatbaserad betalning, 

begränsnings- och anpassningsåtgärder 

för en integrerad och hållbar förvaltning 

av skogar, åkermark, betesmark och 

våtmarker som går utöver god 

standardpraxis och fastställda 

miniminormer, med ett perspektiv på en 

långsiktig vision och målet att bli en 

koldioxidsnål ekonomi inom 50 år och nå 

jämvikt mellan utsläpp och upptag i 

enlighet med Parisavtalet. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – led 3.1. – led 3.1.2. – led vi – strecksats 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

-  annan användning av biomassa 

inom andra sektorer (jordbruks- och 

skogsbrukssektorer), samt åtgärder för en 

hållbar produktion och användning av 

biomassa. 

-  annan användning av biomassa 

inom andra sektorer, inbegripet jordbruks- 

och skogsbrukssektorer, samt åtgärder för 

en hållbar produktion och användning av 

biomassa. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Förändringar när det gäller 

råvarupriser och markanvändning i 

medlemsstaten som kan kopplas till den 

ökade användningen av biomassa och 

andra former av energi från förnybara 

energikällor. 

(d) Förändringar, om uppgifterna är 

tillgängliga, när det gäller råvarupriser och 

markanvändning i medlemsstaten som kan 

kopplas till den ökade användningen av 

biomassa och andra former av energi från 

förnybara energikällor. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del 1 – led g 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g)  Utvecklingen i fråga om 

biodrivmedel från de råvaror för 

framställning som förtecknas i bilaga IX i 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslag i COM(2016) 767] samt 

deras andel, vilket inbegriper en 

resursbedömning inriktad på 

hållbarhetsaspekterna i samband med 

effekten av att produktion av livsmedel 

och foder ersätts med framställning av 

biobränsle, med vederbörlig hänsyn tagen 

till de principer i fråga om avfallshierarki 

som fastställs i direktiv 2008/98/EG och 

kaskadanvändning av biomassa och med 

beaktande av de regionala och lokala 

ekonomiska och tekniska 

(g)  Utvecklingen i fråga om 

biodrivmedel från de råvaror för 

framställning som förtecknas i bilaga IX i 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslag i COM(2016) 767] samt 

deras andel, vilket inbegriper en 

resursbedömning inriktad på 

hållbarhetsaspekterna i samband med 

effekten av att livsmedels- och 

foderprodukter används för framställning 

av biobränsle, med hänsyn tagen till de 

principer i fråga om avfallshierarki som 

fastställs i direktiv 2008/98/EG och 

kaskadanvändning av biomassa och med 

beaktande av de regionala och lokala 

ekonomiska och tekniska 
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omständigheterna, bibehållandet av det 

nödvändiga kollagret i marken samt 

markkvaliteten och ekosystemen. 

omständigheterna, bibehållandet av 

kollagret i marken samt markkvaliteten och 

ekosystemen. 

Motivering 

Formuleringen behöver förbättras: livsmedels- och foderprodukter ska inte ersättas med utan 

användas för framställning av biobränsle. Vidare är det svårt att bedöma vad som avses med 

”vederbörlig” hänsyn när det gäller de två principer som avses här. 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del 1 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ha) Den beräknade effekten av 

samproduktion och användning av första 

generationens biobränslen på 

självförsörjningen och på priset på 

proteinkoncentrat och annat foder. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del 1 – led hb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (hb) Den beräknade effekten av 

produktion eller användning av 

biobränslen från jordbruksspill och 

jordbruksavfall på utvecklingen av EU:s 

bioekonomi. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del 1 – led m – led 1 – led a – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Grenar och trädtoppar (frivillig 

rapportering) 

i) Grenar och trädtoppar 
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Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del 1 – led m – led 1 – led a – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Stubbar (frivillig rapportering) ii) Stubbar 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del 1 – led m – led 1 – led b – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Bark (frivillig rapportering) i) Bark 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Bilaga VIII – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Den tekniska utvecklingen, 

tillgången på och hållbarheten i fråga om 

biodrivmedel från de råvaror för 

framställning som förtecknas i bilaga IX i 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslaget i COM(2016) 767], vilket 

inbegriper en bedömning av effekten av att 

produktion av livsmedel och foder ersätts 

med framställning av biobränslen, med 

vederbörlig hänsyn tagen till de principer 

för avfallshierarki som fastställs i direktiv 

2008/98/EG och principen för 

kaskadanvändning av biomassa och med 

beaktande av de regionala och lokala 

ekonomiska och tekniska 

omständigheterna, bibehållandet av det 

nödvändiga kollagret i marken samt 

markkvaliteten och ekosystemen. 

(d)  Den tekniska utvecklingen, 

tillgången på och hållbarheten i fråga om 

biodrivmedel från de råvaror för 

framställning som förtecknas i bilaga IX i 

[omarbetning av direktiv 2009/28/EG 

enligt förslaget i COM(2016) 767], vilket 

inbegriper en bedömning av effekten av att 

livsmedels- och foderprodukter används 

för framställning av biobränslen, med 

hänsyn tagen till de principer för 

avfallshierarki som fastställs i direktiv 

2008/98/EG och principen för 

kaskadanvändning av biomassa och med 

beaktande av de regionala och lokala 

ekonomiska och tekniska 

omständigheterna, bibehållandet av 

kollagret i marken samt markkvaliteten och 

ekosystemen. 
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Motivering 

Formuleringen behöver förbättras: livsmedels- och foderprodukter ska inte ersättas med utan 

användas för framställning av biobränsle. Vidare är det svårt att bedöma vad som avses med 

”vederbörlig” hänsyn när det gäller de två principer som avses här. 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Bilaga VIII – led f 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Både vad gäller tredjeländer och 

medlemsstater som är viktiga källor till 

biobränslen, flytande biobränslen och 

biomassabränslen som förbrukas inom 

unionen, information om nationella 

åtgärder som vidtagits för att följa de 

kriterier för hållbarhet och minskning av 

växthusgasutsläppen som anges i artikel 26 

punkterna 2–7 i [omarbetning av direktiv 

2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 

767], för att skydda mark, vatten och luft. 

(f)  Både vad gäller tredjeländer och 

medlemsstater som är råvarukällor till 

biobränslen, flytande biobränslen och 

biomassabränslen som förbrukas inom 

unionen, information om nationella 

åtgärder som vidtagits för att följa de 

kriterier för hållbarhet och minskning av 

växthusgasutsläppen som anges i artikel 26 

punkterna 2–7 i [omarbetning av direktiv 

2009/28/EG enligt förslaget i COM(2016) 

767], för att skydda mark, vatten och luft. 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att säkerställa en konsekvent och relevant rapportering från 

kommissionen. Ordet ”viktiga” är inte tillräckligt tydligt, eftersom dess innebörd kan 

förändras med tiden; detta ord bör därför strykas. 
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