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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning
Den gröna given står i centrum för EU:s strategi för ny hållbar tillväxt och sysselsättning och 
är en katalysator för en omställning med klimatneutralitet och våra medborgares 
välbefinnande som centrala mål. I paketet Fit for 2030 fastställs ramen för denna omställning 
genom en sammanhängande uppsättning förslag som bygger på den befintliga klimat- och 
energilagstiftningen, men som tas till en ny nivå samtidigt som synergieffekter med annan 
EU-politik säkerställs. Det reviderade direktivet om förnybar energi är en viktig del av detta 
paket, eftersom vi måste få ordning på detta – det finns ingen tid för andra chanser. 
Tillsammans med andra närliggande förslag från paketet tar direktivet upp en av de största 
utmaningar som vi står inför: Den ständigt ökande efterfrågan på energi, samtidigt som vi 
måste se till att energin kommer från förnybara energikällor för att nå målen enligt den 
europeiska klimatlagen och skydda miljön och medborgarnas välbefinnande. 

I den europeiska klimatlagen införlivas i lagstiftningen den europeiska gröna givens mål om 
att Europas ekonomi och samhälle ska bli klimatneutrala senast 2050. I lagen anges också det 
mellanliggande målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 
2030, jämfört med 1990 års nivåer. Klimatneutralitet senast 2050 innebär att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser för EU genom att minska utsläppen, investera i grön teknik 
och skydda naturmiljön. Detta innebär en omställning av historiska mått som Europa kommer 
att gå igenom under de kommande decennierna.

Ett stabilt och förutsebart regelverk för investeringar
I Glasgowpakten efterlyser man en snabbare utveckling, användning och spridning av teknik, 
och antagande av politik, för att övergå till energisystem med låga utsläpp, bland annat genom 
att snabbt öka införandet av ren energiproduktion och energieffektivitetsåtgärder, t.ex. genom 
att påskynda insatserna för att fasa ut kolkraft utan utsläppsminskande åtgärder och 
ineffektiva subventioner av fossila bränslen, samtidigt som man ger riktat stöd till de 
fattigaste och mest sårbara med beaktande av nationella omständigheter och behovet av stöd 
till en rättvis omställning. 

För att minska koldioxidutsläppen från EU:s energiproduktion och energianvändning, som 
tillsammans står för mer än 75 % av EU:s växthusgasutsläpp, måste vi påskynda övergången 
från fossila bränslen till lösningar utan några koldioxidutsläpp, som för närvarande genererar 
knappt en tredjedel av EU:s el. Europa har en enorm potential att utveckla alla sorters hållbara 
och förnybara energikällor, och vårt mål bör vara ett integrerat energisystem som bygger på 
förnybara källor över hela kontinenten. Det kommer att kräva ambitiösa mål för förnybar 
energi i alla medlemsstater. Förnybart väte är en lovande teknik, men möjligheten att erbjuda 
ett godtagbart pris före 2035 är långt ifrån garanterad, trots kommissionens goda avsikter. 
Unionen bör möjliggöra de rätta förutsättningarna för nya investeringar så att rätt val görs, 
inte bara under denna investeringscykel utan även under nästa. Detta skulle också garantera 
en balanserad omställning. Därför måste EU skapa ett stabilt och förutsebart regelverk, som 
inte bara kommer att säkerställa att målet på 55 % fram till 2030 uppnås, utan även 
klimatneutralitet senast 2050. Vi måste också ge våra medborgare bättre insyn i elens 
ursprung. 



PE703.044v02-00 4/86 AD\1254777SV.docx

SV

Proportionalitet och subsidiaritet
Proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen fastställs i artikel 5 i EUF-fördraget. 
Proportionalitetsprincipen innebär att EU för att uppnå sina mål endast kommer att vidta de 
åtgärder som behövs och inte mer. Subsidiaritetsprincipen bör garantera medlemsstaternas 
förmåga att fatta beslut och vidta åtgärder och ge unionen rätt att ingripa när målen för en 
åtgärd inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå. Den säkerställer dessutom att befogenheter utövas så nära medborgarna som 
möjligt. När det gäller denna lagstiftning stöder föredraganden därför användningen av ett 
direktiv. Kommissionen påpekar med rätta att det behövs en EU-strategi för att ge rätt 
incitament till medlemsstater med olika ambitionsnivåer för att på ett samordnat sätt påskynda 
energiomställningen från det traditionella energisystemet som bygger på fossila bränslen till 
ett mer integrerat och energieffektivare energisystem som bygger på förnybar energi. En 
kostnadseffektiv snabbare utveckling av hållbar förnybar energi inom ett mer integrerat 
energisystem kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på egen hand. 
Användningen av delegerade akter i direktivet stämmer dock inte överens med det allmänna 
syftet med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna enligt föredraganden. Unionen ges 
befogenhet att utöva sina befogenheter endast när medlemsstaterna inte är i stånd att uppnå 
målen för en planerad åtgärd i tillräcklig utsträckning och när åtgärder på EU-nivå kan tillföra 
ett mervärde.

Hållbarhetskriterier
Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, men anser att denna översyn även bör 
garantera politisk samstämmighet och konsekvens. Därför föreslår han att man ska begränsa 
stödet till användningen av primär skogsbiomassa, samtidigt som man erkänner behovet av 
fortsatt stöd till användningen av sekundär skogsbiomassa för att säkerställa att EU:s 
klimatmål för 2030 kan uppfyllas. För att göra detta inför han också de nödvändiga 
definitionerna. Dessa åtgärder kommer också att bättre skydda ambitionen enligt strategin för 
biologisk mångfald, samtidigt som man erkänner skillnaderna och de olika utgångspunkterna i 
medlemsstaterna och regionerna när det gäller biologisk mångfald. 

Kolsänkor
Det är viktigt att vi skyddar och ökar de värdefulla kolsänkor vi har i unionen. För att 
säkerställa överensstämmelse med målen för ökade sänkor i klimatlagen och förslaget från 
kommissionen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) är 
det viktigt att medlemsstaterna förbättrar sin övervakning och rapportering om kolsänkor och 
användningen av biomassa. I förslaget till yttrande föreslås därför att nationella 
bioenergiplaner införs, vilket kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att ta hänsyn 
till olika utgångspunkter och särskilda förhållanden samtidigt som man ser till att kolsänkorna 
ökar och biomassa används. I förslaget till yttrande införs dessutom en skyldighet för 
kommissionen att anta ett särskilt lagstiftningsförslag som fastställer maximivärden för 
användning av skogsbiomassa för energiändamål på medlemsstatsnivå. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I den europeiska gröna given5 
fastställs målet att EU ska bli 
klimatneutralt 2050 på ett sätt som bidrar 
till den europeiska ekonomin, tillväxten 
och sysselsättningen. Detta mål, och målet 
att minska utsläppen av växthusgaser med 
55 % fram till 20306 i enlighet med den 
klimatmålsplan för 2030 som godkänts av 
både Europaparlamentet7 och Europeiska 
rådet8, kräver en energiomställning och 
betydligt större andelar förnybara 
energikällor i ett integrerat energisystem.

(1) I den europeiska gröna given5 
fastställs målet att EU ska bli 
klimatneutralt senast 2050 på ett sätt som 
bidrar till den europeiska hållbara 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
utvecklingen, det europeiska välståndet 
och den europeiska sysselsättningen. Detta 
mål, och målet att minska utsläppen av 
växthusgaser med minst 55 % fram till 
2030 i enlighet med den europeiska 
klimatlagen, kräver en energiomställning 
baserad på minskad energi- och 
resursförbrukning och ökad effektivitet 
och betydligt större andelar förnybara 
energikällor i ett integrerat energisystem.

_________________ _________________
5 Meddelande från kommissionen 
COM(2019) 640 final, 11.12.2019, Den 
europeiska gröna given.

5 Meddelande från kommissionen 
COM(2019) 640 final, 11.12.2019, Den 
europeiska gröna given.

6 Meddelande från kommissionen 
COM(2020) 562 final, 17.9.2020, Höjning 
av Europas klimatambition för 2030 
Investering i en klimatneutral framtid till 
förmån för våra medborgare.
7 Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).
8 Europeiska rådets slutsatser av den 11 
december 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

Ändringsförslag 2
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Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I det allmänna 
miljöhandlingsprogrammet för unionen 
till 2030 (det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet) fastställs 
tematiska prioriterade mål för 2030 på 
områdena begränsning av 
klimatförändringar, anpassning till 
klimatförändringar, skydd och 
återställande av den biologiska 
mångfalden, en giftfri cirkulär ekonomi, 
en miljö utan föroreningar och 
minimering av miljöavtrycken från 
produktion och förbrukning i alla 
sektorer av ekonomin och det erkänns att 
dessa mål, som hanterar både drivkrafter 
för och effekter av miljöskador, är nära 
sammankopplade. Det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet har även ett 
långsiktigt prioriterat mål om att 
människor senast 2050 ska leva gott inom 
planetens gränser i en välfärdsekonomi 
där inget slösas bort, där tillväxten är 
regenerativ och där klimatneutralitet i 
unionen har uppnåtts och ojämlikhet 
minskats i betydande grad. En sund miljö 
är grunden för alla människors 
välbefinnande och utgör en miljö där den 
biologiska mångfalden bevaras, 
ekosystemen blomstrar och naturen 
skyddas och återställs, vilket leder till 
ökad motståndskraft mot 
klimatförändringar, väder- och 
klimatrelaterade katastrofer och andra 
miljörisker.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(1b) Det allmänna 
miljöhandlingsprogrammet för unionen 
till 2030 (det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet), ramen för 
unionens arbete på miljö- och 
klimatområdet, syftar till att påskynda den 
gröna omställningen till en klimatneutral, 
hållbar, giftfri, resurseffektiv, 
motståndskraftig och konkurrenskraftig 
cirkulär ekonomi som bygger på förnybar 
energi på ett rättvist, skäligt och 
inkluderande sätt, och att skydda, 
återställa och förbättra miljösituationen 
genom att bland annat stoppa och vända 
förlusten av biologisk mångfald. Det 
stöder och stärker en integrerad strategi 
för politik och genomförande som bygger 
på den europeiska gröna given. Det 
åttonde miljöhandlingsprogrammet 
erkänner att uppnåendet av denna 
omställning kommer att kräva en 
systemförändring som, enligt Europeiska 
miljöbyrån, innebär en grundläggande, 
omvandlande och övergripande 
förändring som innebär stora skiften och 
omstyrning av systemmålen, incitament, 
teknik, social praxis och sociala normer, 
samt inom kunskapssystem och 
förvaltningsmetoder.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Att säkerställa att 
lagstiftningsinitiativ, program, 
investeringar, projekt och genomförandet 
av dessa överensstämmer med, och när så 
är relevant bidrar till, och inte skadar 
något av målen i det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet är nödvändigt 
för att uppnå målen. Att säkerställa att 
social ojämlikhet till följd av klimat- och 
miljörelaterade effekter och åtgärder 
minimeras och att åtgärder som vidtas för 
att skydda miljön och klimatet utförs på 
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ett socialt rättvist och inkluderande sätt, 
samt integrering av jämställdhet i all 
klimat- och miljöpolitik, bland annat 
genom införlivande av ett 
jämställdhetsperspektiv i alla skeden av 
beslutsfattandet, kommer att krävas för att 
uppfylla målen i det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet och anges 
som förutsättningar i det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Målet om begränsning av 
klimatförändringarna för 2030 i det 
åttonde miljöhandlingsprogrammet 
innebär snabb och förutsägbar minskning 
av växthusgasutsläpp och samtidigt 
förbättringar av upptag i sänkor i 
unionen för att uppnå det minskningsmål 
för växthusgasutsläpp för 2030 som anges 
i förordning (EU) 2021/1119, i linje med 
unionens klimat- och miljömål, samtidigt 
som en rättvis omställning där ingen 
lämnas på efterkälken säkerställs. För att 
hjälpa till att uppnå dess mål fastställs i 
det åttonde miljöhandlingsprogrammet 
även förutsättningarna för utfasning av 
miljömässigt skadliga subventioner, bland 
annat genom fastställande av en tidsfrist 
för utfasning av subventioner för fossila 
bränslen i enlighet med ambitionen att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5 °C samt om en bindande EU-ram för 
att övervaka och rapportera om 
medlemsstaternas framsteg mot utfasning 
av subventioner för fossila bränslen, på 
grundval av en överenskommen metod.

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Skäl 2



AD\1254777SV.docx 9/86 PE703.044v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förnybar energi spelar en 
avgörande roll för genomförandet av den 
europeiska gröna given och uppnåendet av 
klimatneutralitet senast 2050 med tanke på 
att energisektorn står för över 75 % av de 
totala växthusgasutsläppen i unionen. 
Genom att minska dessa växthusgasutsläpp 
bidrar den förnybara energin också till att 
hantera miljöutmaningar såsom förlust av 
biologisk mångfald.

(2) Förnybar energi spelar en 
avgörande roll för genomförandet av den 
europeiska gröna given och uppnåendet av 
klimatneutralitet senast 2050 med tanke på 
att energisektorn står för över 75 % av de 
totala växthusgasutsläppen i unionen. 
Genom att minska dessa växthusgasutsläpp 
bidrar den förnybara energin också till att 
hantera miljöutmaningar, som förvärras av 
klimatförändringarna, såsom förlust av 
biologisk mångfald och land- vatten- och 
markföroreningar, och bidrar till att 
förbättra luftkvaliteten och människors 
hälsa. Samtidigt är det nödvändigt att 
införa effektiva hållbarhetskriterier för att 
undvika att användningen av förnybar 
energi förvärrar dessa utmaningar i 
stället för att minska dem.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2018/20019 fastställs ett 
bindande mål för unionen om att minst 
32 % av unionens slutliga 
energianvändning (brutto) ska utgöras av 
energi från förnybara energikällor senast 
2030. Enligt klimatmålsplanen skulle 
andelen förnybar energi i den slutliga 
energianvändningen (brutto) behöva öka 
till 40 % fram till 2030 för att unionens mål 
om minskade växthusgasutsläpp ska kunna 
uppnås10. Det mål som anges i artikel 3 i 
det direktivet måste därför höjas.

(3) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2018/20019 fastställs ett 
bindande mål för unionen om att minst 
32 % av unionens slutliga 
energianvändning (brutto) ska utgöras av 
energi från förnybara energikällor senast 
2030. Enligt klimatmålsplanen skulle 
andelen förnybar energi i den slutliga 
energianvändningen (brutto) behöva öka 
till minst 45 % fram till 2030 för att 
unionens mål om minskade 
växthusgasutsläpp ska kunna uppnås. Det 
mål som anges i artikel 3 i det direktivet 
måste därför höjas.

__________________ __________________
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
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21.12.2018, s. 82). 21.12.2018, s. 82).
10 Punkt 3 i Meddelande från 
kommissionen COM(2020) 562 final, 
17.9.2020, Höjning av Europas 
klimatambition för 2030 Investering i en 
klimatneutral framtid till förmån för våra 
medborgare.

10 Punkt 3 i Meddelande från 
kommissionen COM(2020) 562 final, 
17.9.2020, Höjning av Europas 
klimatambition för 2030 Investering i en 
klimatneutral framtid till förmån för våra 
medborgare.

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns en växande insikt om 
behovet av att anpassa bioenergipolitiken 
till kaskadprincipen för användning av 
biomassa11, i syfte att säkerställa rättvis 
tillgång till marknaden för biomassaråvaror 
för att utveckla innovativa biobaserade 
lösningar med högt mervärde och en 
hållbar cirkulär bioekonomi. När 
medlemsstaterna utarbetar stödsystem för 
bioenergi bör de därför ta hänsyn till 
tillgänglig hållbar försörjning av biomassa 
för energianvändning och annan 
användning, underhållet av de nationella 
kolsänkorna i skogen och 
skogsekosystemen, principerna för den 
cirkulära ekonomin och 
kaskadanvändningen av biomassa, samt 
den avfallshierarki som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG12. De bör därför inte bevilja 
stöd till produktion av energi från 
sågtimmer, fanertimmer, stubbar och 
rötter och undvika att främja användning 
av rundvirke av hög kvalitet för energi 
utom under väl definierade 
omständigheter. I enlighet med 
kaskadprincipen bör träbiomassa användas 
utifrån dess högsta ekonomiska och 
miljömässiga mervärde, och i följande 
prioriteringsordning: 1) Träbaserade 
produkter, 2) förlängning av deras 
livslängd, 3) återanvändning, 4) 
återvinning, 5) bioenergi och 6) 

(4) Det finns en växande insikt om 
behovet av att anpassa bioenergipolitiken 
till kaskadprincipen för användning av 
biomassa, i syfte att säkerställa rättvis 
tillgång till marknaden för biomassaråvaror 
för att utveckla innovativa biobaserade 
lösningar med högt mervärde och en 
hållbar cirkulär bioekonomi, och i syfte att 
bidra till klimatmålen. När 
medlemsstaterna utarbetar stödsystem för 
bioenergi bör de därför ta hänsyn till 
tillgänglig hållbar försörjning av biomassa 
för energianvändning och annan 
användning, underhållet av de nationella 
kolsänkorna i skogen och 
skogsekosystemen, principerna för den 
cirkulära ekonomin och 
kaskadanvändningen av biomassa, samt 
genomföra den avfallshierarki som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG. De bör därför inte 
bevilja stöd till produktion av energi från 
primär träbiomassa. I enlighet med 
kaskadprincipen bör sekundär träbiomassa 
användas utifrån dess högsta ekonomiska 
och miljömässiga mervärde, och i följande 
prioriteringsordning: 1) Träbaserade 
produkter, 2) förlängning av deras 
livslängd, 3) återanvändning, 4) 
återvinning, 5) bioenergi och 6) 
bortskaffande. När det inte är ekonomiskt 
lönsamt eller lämpligt från miljösynpunkt 
att använda sekundär träbiomassa på annat 
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bortskaffande. När det inte är ekonomiskt 
lönsamt eller lämpligt från miljösynpunkt 
att använda träbiomassa på annat sätt, 
bidrar energiåtervinning till minskad 
elproduktion från icke förnybara källor. 
Medlemsstaternas stödsystem för bioenergi 
bör därför inriktas på sådana råvaror för 
vilka marknadskonkurrensen med 
materialsektorerna är liten och vars 
anskaffning anses vara positiv för både 
klimatet och den biologiska mångfalden, 
för att undvika negativa incitament till 
ohållbara produktionskedjor för bioenergi, 
i enlighet med gemensamma 
forskningscentrumets rapport The use of 
woody biomass for energy production in 
the EU13. När de vidare konsekvenserna 
av kaskadprincipen fastställs är det å andra 
sidan nödvändigt att erkänna de specifika 
nationella förhållanden som vägleder 
medlemsstaterna vid utformningen av 
stödprogrammen. Förebyggande, 
återanvändning och återvinning av avfall 
bör prioriteras. Medlemsstaterna bör 
undvika att ta fram stödsystem som står i 
motsättning till målen om 
avfallsbehandling och som skulle medföra 
att återvinningsbart avfall inte används 
effektivt. För att säkerställa en effektivare 
användning av bioenergi bör 
medlemsstaterna från och med 2026 inte 
längre stödja anläggningar som enbart 
producerar el, såvida inte de är belägna i 
regioner med särskild status i fråga om 
användningen när det gäller deras övergång 
från fossila bränslen eller om 
anläggningarna använder avskiljning och 
lagring av koldioxid.

sätt, bidrar energiåtervinning till minskad 
elproduktion från icke förnybara källor. 
Medlemsstaternas stödsystem för bioenergi 
bör därför inriktas på sådana råvaror för 
vilka marknadskonkurrensen med 
materialsektorerna är liten och vars 
anskaffning anses vara positiv för både 
klimatet och den biologiska mångfalden, 
för att undvika negativa incitament till 
ohållbara produktionskedjor för bioenergi, 
i enlighet med gemensamma 
forskningscentrumets rapport The use of 
woody biomass for energy production in 
the EU. När de vidare konsekvenserna av 
kaskadprincipen fastställs är det å andra 
sidan nödvändigt att erkänna de specifika 
nationella förhållanden som vägleder 
medlemsstaterna vid utformningen av 
stödprogrammen. Kommissionen bör anta 
en genomförandeakt om hur 
kaskadprincipen för biomassa ska 
tillämpas för att använda all biomassa i 
enlighet med dess högsta miljömässiga 
och ekonomiska mervärde, samtidigt som 
hänsyn tas till tekniska innovationer, 
tillgängliga råvaruvolymer och andel 
befintlig konkurrerande industriell 
användning utöver energiåtervinning, 
med fokus på stödsystem och med 
vederbörlig hänsyn till nationella särdrag 
och naturliga störningar, såsom naturliga 
bränder, skadegörare och sjukdomar, 
samtidigt som bioenergins positiva 
klimatpåverkan maximeras och de 
skadliga effekterna på den biologiska 
mångfalden minimeras. Förebyggande, 
återanvändning och återvinning av avfall 
bör prioriteras. Medlemsstaterna bör 
undvika att ta fram stödsystem som står i 
motsättning till målen om 
avfallsbehandling och som skulle medföra 
att återvinningsbart avfall inte används 
effektivt. För att säkerställa en effektivare 
användning av bioenergi bör 
medlemsstaterna från och med 2026 inte 
längre stödja användning av träbiomassa i 
anläggningar som enbart producerar el, 
såvida inte de är belägna i regioner med 
särskild status i fråga om användningen när 
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det gäller deras övergång från fossila 
bränslen eller om anläggningarna använder 
avskiljning och lagring av koldioxid. Vid 
COP26 höjde kommissionen tillsammans 
med globala ledare den globala 
ambitionsnivån för de globala skogarnas 
bevarande och återhämtning och för en 
påskyndad omställning till utsläppsfri 
transport.

__________________ __________________
11 Syftet med kaskadprincipen är att uppnå 
resurseffektivitet vid användning av 
biomassa genom att prioritera materiell 
användning av biomassa framför 
energianvändning av biomassa när så är 
möjligt, och på så sätt öka den mängd 
biomassa som finns tillgänglig inom 
systemet. I enlighet med kaskadprincipen 
bör träbiomassa användas utifrån dess 
högsta ekonomiska och miljömässiga 
mervärde, och i följande 
prioriteringsordning: 1) Träbaserade 
produkter, 2) förlängning av deras 
livslängd, 3) återanvändning, 4) 
återvinning, 5) bioenergi och 6) 
bortskaffande.

11 Syftet med kaskadprincipen är att uppnå 
resurseffektivitet vid användning av 
biomassa genom att prioritera materiell 
användning av biomassa framför 
energianvändning av biomassa när så är 
möjligt, och på så sätt öka den mängd 
biomassa som finns tillgänglig inom 
systemet. I enlighet med kaskadprincipen 
bör träbiomassa användas utifrån dess 
högsta ekonomiska och miljömässiga 
mervärde, och i följande 
prioriteringsordning: 1) Träbaserade 
produkter, 2) förlängning av deras 
livslängd, 3) återanvändning, 4) 
återvinning, 5) bioenergi och 6) 
bortskaffande.

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
direktiv. ((EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
direktiv. ((EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/handle/JRC122719

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/handle/JRC122719

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den snabba tillväxten av och den 
ökande kostnadskonkurrenskraften hos 
produktion av förnybar el gör att sådan el 
kan användas för att tillgodose en allt 
större andel av energibehovet – till 

(5) Den snabba tillväxten av och den 
ökande kostnadskonkurrenskraften hos 
produktion av förnybar el gör att sådan el 
kan användas för att tillgodose en allt 
större andel av energibehovet – till 
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exempel genom värmepumpar för 
uppvärmning av byggnader eller för 
lågtemperaturprocesser inom industrin, 
elfordon för transport eller elektriska ugnar 
i vissa industrier. Förnybar el kan också 
användas för att producera syntetiska 
bränslen för användning inom 
transportsektorer som luft- och 
sjötransporter där det är svårt att minska 
koldioxidutsläppen. En ram för 
elektrifiering måste möjliggöra en stabil 
och effektiv samordning och utvidga 
marknadsmekanismerna för att matcha 
både utbud och efterfrågan i tid och rum, 
stimulera till investeringar i flexibilitet och 
bidra till integrering av stora andelar av 
intermittent förnybar produktion. 
Medlemsstaterna bör därför se till att 
utbyggnaden av förnybar el fortsätter att 
öka i tillräcklig takt för att tillgodose den 
ökande efterfrågan. För detta ändamål bör 
medlemsstaterna inrätta en ram som 
omfattar marknadskompatibla mekanismer 
för att övervinna återstående hinder för 
införande av säkra och adekvata elsystem 
som lämpar sig för en stor andel av 
förnybar energi, samt 
lagringsanläggningar, som är helt 
integrerade i elsystemet. Med hjälp av 
denna ram ska särskilt återstående hinder 
undanröjas, inbegripet sådana som inte är 
av ekonomisk art, såsom myndigheternas 
otillräckliga digitala resurser och 
personalresurser för att behandla ett ökande 
antal tillståndsansökningar.

exempel genom värmepumpar för 
uppvärmning av byggnader eller för 
lågtemperaturprocesser inom industrin, 
elfordon för transport eller elektriska ugnar 
i vissa industrier. Förnybar el kan också 
användas för att producera syntetiska 
bränslen för användning inom 
transportsektorer som luft- och 
sjötransporter där det är svårt att minska 
koldioxidutsläppen. Innovativ teknik bör 
utvecklas, eftersom den kan bidra till både 
klimatmålen för 2030 och klimatmålen 
för 2050. En ram för elektrifiering måste 
möjliggöra en stabil och effektiv 
samordning och utvidga 
marknadsmekanismerna för att matcha 
både utbud och efterfrågan i tid och rum, 
stimulera till investeringar i flexibilitet och 
bidra till integrering av stora andelar av 
intermittent förnybar produktion. 
Medlemsstaterna bör därför se till att 
utbyggnaden av förnybar el fortsätter att 
öka i tillräcklig takt för att tillgodose den 
ökande efterfrågan. För detta ändamål bör 
medlemsstaterna inrätta en ram som 
omfattar marknadskompatibla mekanismer 
för att övervinna återstående hinder för 
införande av säkra och adekvata elsystem 
som lämpar sig för en stor andel av 
förnybar energi, samt 
lagringsanläggningar, som är helt 
integrerade i elsystemet. Med hjälp av 
denna ram ska särskilt återstående hinder 
undanröjas, inbegripet sådana som inte är 
av ekonomisk art, såsom myndigheternas 
otillräckliga digitala resurser och 
personalresurser och vägledning för att på 
ett mer ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt behandla ett ökande antal 
tillståndsansökningar i god tid.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(5a) Användningen av 
hybridvärmepumpar som kan använda 
både värme och gas som energikälla bör 
främjas inom ramen för kriterierna i 
direktivet om förnybar energi för att 
uppnå klimatmålen för 2030 och 2050. 
Det ger flexibilitet att använda värme som 
en energikälla och gas som energikälla 
under en övergångsperiod på vägen mot 
klimatmålen för 2030 samt grön gas och 
vätgas på vägen mot klimatmålen för 
2050. Innovativ teknik, såsom 
hybridvärmepumpar, behöver utvecklas 
och användas inom ramen för kriterierna 
i det omarbetade direktivet om förnybar 
energi eftersom de kan användas som en 
omställningsteknik på vägen mot 
klimatmålen för 2030 samt bidra till 
klimatmålen för 2050.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) EU:s framtida ekonomiska 
styrningsram bör uppmuntra 
medlemsstaterna att genomföra de 
reformer som krävs för den gröna 
omställningen och möjliggöra 
investeringar i den teknik som behövs.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Kommissionen bör lägga fram 
riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna 
att undanröja administrativa hinder, 
särskilt i syfte att förenkla och påskynda 
tillståndsförfarandena för projekt för 
förnybar energi, däribland 
nyckelprestationsindikatorer för att 
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bedöma deras framsteg. Förenklingen av 
de administrativa processerna för 
beviljande av tillstånd är, tillsammans 
med tillräckliga digitala resurser och 
personalresurser hos myndigheterna, 
avgörande för att påskynda spridningen 
av förnybar energi och därmed uppnå 
målen i detta direktiv.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att stärka den breda allmänna 
acceptansen bör medlemsstaterna 
säkerställa möjligheten att inbegripa 
gemenskaper för förnybar energi i 
gemensamma samarbetsprojekt för 
förnybar energi till havs. Dessutom bör 
medlemsstaterna i allt högre grad 
överväga möjligheten att kombinera 
produktion av havsbaserad förnybar 
energi med överföringslinjer som 
sammanlänkar flera medlemsstater, i 
form av hybridprojekt eller, i ett senare 
skede, ett mer sammankopplat nät. Detta 
skulle göra det möjligt för el att flöda i 
olika riktningar och på så sätt maximera 
den socioekonomiska välfärden, optimera 
infrastrukturutgifterna och möjliggöra ett 
mer hållbart utnyttjande av havet.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Marknaden för energiköpsavtal om 
förnybar energi växer snabbt och erbjuder 
en kompletterande ingång till marknaden 
för produktion av förnybar energi, vid 
sidan av medlemsstaternas stödsystem eller 

(9) Marknaden för energiköpsavtal om 
förnybar energi växer snabbt och erbjuder 
en kompletterande ingång till marknaden 
för produktion av förnybar energi, vid 
sidan av medlemsstaternas stödsystem eller 
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direktförsäljning på grossistmarknaden. 
Samtidigt är marknaden för 
energiköpsavtal om förnybar energi 
fortfarande begränsad till ett litet antal 
medlemsstater och stora företag, och 
betydande administrativa, tekniska och 
finansiella hinder kvarstår inom stora delar 
av unionsmarknaden. De befintliga 
åtgärderna i artikel 15 för att uppmuntra till 
användning av energiköpsavtal om 
förnybar energi bör därför stärkas 
ytterligare genom att man undersöker hur 
kreditgarantier kan användas för att minska 
de finansiella riskerna med dessa avtal, 
med beaktande av att dessa garantier, om 
de är offentliga, inte bör tränga ut privat 
finansiering.

direktförsäljning på grossistmarknaden. 
Samtidigt är marknaden för 
energiköpsavtal om förnybar energi 
fortfarande begränsad till ett litet antal 
medlemsstater och stora företag, och 
betydande administrativa, tekniska och 
finansiella hinder kvarstår inom stora delar 
av unionsmarknaden. De befintliga 
åtgärderna i artikel 15 för att uppmuntra till 
användning av energiköpsavtal om 
förnybar energi bör därför stärkas 
ytterligare genom att man undersöker hur 
kreditgarantier kan användas för att minska 
de finansiella riskerna med dessa avtal, 
med beaktande av att dessa garantier, om 
de är offentliga, inte bör tränga ut privat 
finansiering. Både stater och privata 
investerare bör även uppmuntras att 
utfärda europeiska gröna obligationer för 
att finansiera projekt eller bidragssystem 
för anläggningar för förnybar energi.

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Byggnader har en stor outnyttjad 
potential att bidra till minskningen av 
växthusgasutsläppen i unionen på ett 
verkningsfullt sätt. Det kommer att 
behövas en utfasning av fossila bränslen 
för uppvärmning och kylning inom denna 
sektor genom en ökad andel förnybar 
energi för att ambitionen i 
klimatmålsplanen om att uppnå unionens 
mål om klimatneutralitet ska uppfyllas. 
Framstegen när det gäller användning av 
förnybara energikällor för uppvärmning 
och kylning har dock stagnerat under det 
senaste årtiondet, och de bygger till stor del 
på ökad användning av biomassa. Utan att 
fastställa mål för att öka produktionen och 
användningen av förnybar energi i 
byggnader kommer det inte att finnas 
möjlighet att följa framstegen och 

(11) Byggnader har en stor outnyttjad 
potential att bidra till minskningen av 
växthusgasutsläppen i unionen på ett 
verkningsfullt sätt. Det kommer att 
behövas en utfasning av fossila bränslen 
för uppvärmning och kylning inom denna 
sektor genom en ökad andel förnybar 
energi liksom energieffektiva åtgärder för 
att ambitionen i klimatmålsplanen om att 
uppnå unionens mål om klimatneutralitet 
ska uppfyllas. Framstegen när det gäller 
användning av förnybara energikällor för 
uppvärmning och kylning har dock 
stagnerat under det senaste årtiondet, och 
de bygger till stor del på ökad användning 
av biomassa. Utan att fastställa mål för att 
öka produktionen och användningen av 
förnybar energi i byggnader kommer det 
inte att finnas möjlighet att följa 
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identifiera flaskhalsar i användningen av 
förnybar energi. Dessutom kommer 
fastställandet av mål att ge investerarna en 
långsiktig signal, även för perioden 
omedelbart efter 2030. Det kommer att 
komplettera skyldigheterna i fråga om 
energieffektivitet och byggnaders 
energiprestanda. Därför bör vägledande 
mål för användningen av förnybar energi i 
byggnader fastställas för att styra och 
uppmuntra medlemsstaternas insatser för 
att utnyttja potentialen i att använda och 
producera förnybar energi i byggnader, 
uppmuntra utveckling och integrering av 
teknik som producerar förnybar energi och 
samtidigt skapa säkerhet för investerare 
och engagemang på lokal nivå.

framstegen och identifiera flaskhalsar i 
användningen av förnybar energi. 
Dessutom kommer fastställandet av mål att 
ge investerarna en långsiktig signal, även 
för perioden omedelbart efter 2030. Det 
kommer att komplettera skyldigheterna i 
fråga om energieffektivitet och byggnaders 
energiprestanda. Därför bör vägledande 
mål för användningen av förnybar energi i 
byggnader fastställas för att styra och 
uppmuntra medlemsstaternas insatser för 
att utnyttja potentialen i att använda och 
producera förnybar energi i byggnader, 
uppmuntra utveckling och integrering av 
innovativ teknik som producerar förnybar 
energi och samtidigt skapa säkerhet för 
investerare och engagemang på lokal nivå.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bristen på kvalificerade 
arbetstagare, särskilt installatörer och 
konstruktörer av värme- och kylsystem 
som drivs med förnybar energi, fördröjer 
ersättningen av värmesystem som bygger 
på fossila bränslen med system som bygger 
på energi från förnybara energikällor och 
utgör ett stort hinder för integreringen av 
förnybar energi i byggnader, industri och 
jordbruk. Medlemsstaterna bör samarbeta 
med arbetsmarknadens parter och 
gemenskaper för förnybar energi för att 
förutse vilka färdigheter som kommer att 
behövas. Ett tillräckligt antal högklassiga 
utbildningsprogram och certifieringssystem 
som säkerställer korrekt installation och 
tillförlitlig drift av ett brett spektrum av 
värme- och kylsystem för förnybar energi 
bör göras tillgängliga och utformas så att 
de lockar till sig deltagare. 
Medlemsstaterna bör överväga vilka 
åtgärder som bör vidtas för att locka till sig 
grupper som för närvarande är 
underrepresenterade på de berörda 

(12) Bristen på kvalificerade 
arbetstagare, särskilt installatörer och 
konstruktörer av värme- och kylsystem 
som drivs med förnybar energi, fördröjer 
ersättningen av värmesystem som bygger 
på fossila bränslen med system som bygger 
på energi från förnybara energikällor och 
utgör ett stort hinder för integreringen av 
förnybar energi i byggnader, industri och 
jordbruk. Medlemsstaterna bör gå samman 
och samarbeta med företag, regionala 
myndigheter och myndigheter på 
utbildningsområdet, arbetsmarknadens 
parter och gemenskaper för förnybar energi 
för att förutse vilka färdigheter som 
kommer att behövas. Ett tillräckligt antal 
högklassiga utbildningsprogram och 
certifieringssystem som säkerställer korrekt 
installation och tillförlitlig drift av ett brett 
spektrum av värme- och kylsystem för 
förnybar energi bör göras tillgängliga och 
utformas så att de lockar till sig deltagare. 
Medlemsstaterna bör överväga vilka 
åtgärder som bör vidtas för att locka till sig 
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yrkesområdena. Förteckningen över 
utbildade och certifierade installatörer bör 
offentliggöras för att säkerställa 
konsumenternas förtroende och enkla 
tillgång till skräddarsydda konstruktions- 
och installatörsfärdigheter genom vilka 
korrekt installation och drift av förnybar 
värme och kyla kan garanteras.

grupper som för närvarande är 
underrepresenterade på de berörda 
yrkesområdena och hur man kan skapa 
incitament för att främja nya och bättre 
färdigheter som syftar till att specifikt 
stödja stabil lokal och högkvalitativ 
sysselsättning i landsbygdssamhällen. 
Förteckningen över utbildade och 
certifierade installatörer bör offentliggöras 
för att säkerställa konsumenternas 
förtroende och enkla tillgång till 
skräddarsydda konstruktions- och 
installatörsfärdigheter genom vilka korrekt 
installation och drift av förnybar värme och 
kyla kan garanteras.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att flexibilitets- och 
balanseringstjänster från aggregeringen av 
decentraliserade lagringstillgångar ska 
kunna utvecklas på ett konkurrenskraftigt 
sätt bör tillgång i realtid till grundläggande 
batteriinformation såsom hälsotillstånd, 
laddningsstatus, kapacitet och 
effektbörvärde tillhandahållas på icke-
diskriminerande villkor och utan kostnad 
för ägarna eller användarna av batterierna 
och de enheter som agerar på deras vägnar, 
såsom förvaltare av byggnaders 
energisystem, leverantörer av 
rörlighetstjänster och andra aktörer på 
elmarknaden. Det är därför lämpligt att 
införa åtgärder för att tillgodose behovet av 
tillgång till sådana uppgifter för att 
underlätta integreringen av batterier för 
hemmabruk och elfordon, som ett 
komplement till bestämmelserna om 
tillgång till batteriuppgifter för att 
underlätta behandling för ändrad 
användning av batterier i [förslaget till 
kommissionens förordning om batterier 

(16) För att flexibilitets- och 
balanseringstjänster från aggregeringen av 
decentraliserade lagringstillgångar ska 
kunna utvecklas på ett konkurrenskraftigt 
sätt bör tillgång i realtid till grundläggande 
batteriinformation såsom hälsotillstånd, 
laddningsstatus, kapacitet och 
effektbörvärde tillhandahållas på icke-
diskriminerande villkor, med full 
efterlevnad av de relevanta 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/6791a, 
och utan kostnad för ägarna eller 
användarna av batterierna och de enheter 
som agerar på deras vägnar, såsom 
förvaltare av byggnaders energisystem, 
leverantörer av rörlighetstjänster och andra 
aktörer på elmarknaden, såsom användare 
av elfordon. Det är därför lämpligt att 
införa åtgärder för att tillgodose behovet av 
tillgång till sådana uppgifter för att 
underlätta integreringen av batterier för 
hemmabruk och elfordon, som ett 
komplement till bestämmelserna om 
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och förbrukade batterier, om upphävande 
av direktiv 2006/66/EG och om ändring av 
förordning (EU) 2019/1020]. 
Bestämmelserna om tillgång till 
batteriuppgifter för elfordon bör gälla 
utöver alla bestämmelser i 
unionslagstiftningen om typgodkännande 
av fordon.

tillgång till batteriuppgifter för att 
underlätta behandling för ändrad 
användning av batterier i [förslaget till 
kommissionens förordning om batterier 
och förbrukade batterier, om upphävande 
av direktiv 2006/66/EG och om ändring av 
förordning (EU) 2019/1020]. 
Bestämmelserna om tillgång till 
batteriuppgifter för elfordon bör gälla 
utöver alla bestämmelser i 
unionslagstiftningen om typgodkännande 
av fordon.

_____________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Motivering

Artikel 20a.2 (ny) – Dessa krav bör bibehållas i denna förordning för att även gynna 
användare av elfordon.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Användare av elfordon som ingår 
avtal med leverantörer av 
elektromobilitetstjänster och aktörer på 
elmarknaden bör ha rätt att få information 
och förklaringar om hur avtalsvillkoren 
kommer att påverka användningen av deras 
fordon och batteriets hälsotillstånd. 
Leverantörer av elektromobilitetstjänster 
och aktörer på elmarknaden bör tydligt 
förklara för användare av elfordon hur de 
kommer att få ersättning för de 

(18) Användare av elfordon som ingår 
avtal med leverantörer av 
elektromobilitetstjänster och aktörer på 
elmarknaden bör ha rätt att få information 
och förklaringar om hur avtalsvillkoren 
kommer att påverka användningen av deras 
fordon och batteriets hälsotillstånd. 
Leverantörer av elektromobilitetstjänster 
och aktörer på elmarknaden bör tydligt 
förklara för användare av elfordon hur 
deras aggregerade uppgifter används och 
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flexibilitets-, balanserings- och 
lagringstjänster som tillhandahålls 
elsystemet och elmarknaden genom 
användningen av deras elfordon. 
Användare av elfordon måste också 
garanteras sina konsumenträttigheter när de 
ingår sådana avtal, särskilt när det gäller 
skyddet av deras personuppgifter, såsom 
lokalisering och körvanor, i samband med 
användningen av deras fordon. 
Elfordonsanvändarnas preferenser när det 
gäller den typ av el som köps för att 
användas i deras elfordon, liksom andra 
preferenser, kan också omfattas av sådana 
avtal. Av ovanstående skäl är det viktigt att 
användare av elfordon kan använda sitt 
abonnemang vid flera laddningspunkter. 
Detta gör det också möjligt för 
elfordonsanvändarens tjänsteleverantör att 
på bästa sätt integrera elfordonet i 
elsystemet, genom förutsägbar planering 
och incitament som bygger på användarens 
preferenser. Det är också i linje med 
principerna om ett konsumentcentrerat och 
prosumentbaserat energisystem och rätten 
för elfordonsanvändare att som 
slutanvändare välja leverantör enligt 
bestämmelserna i direktiv (EU) 2019/944.

hur de kommer att få ersättning för de 
flexibilitets-, balanserings- och 
lagringstjänster som tillhandahålls 
elsystemet och elmarknaden genom 
användningen av deras elfordon. 
Användare av elfordon måste också 
garanteras sina konsumenträttigheter när de 
ingår sådana avtal, särskilt när det gäller 
den personliga integriteten och skyddet av 
deras personuppgifter, såsom lokalisering 
och körvanor, i samband med 
användningen av deras fordon. 
Elfordonsanvändarnas preferenser när det 
gäller den typ av el som köps för att 
användas i deras elfordon, liksom andra 
preferenser, kan också omfattas av sådana 
avtal. Av ovanstående skäl är det viktigt att 
säkerställa att den laddningsinfrastruktur 
som ska tas i bruk används så effektivt 
som möjligt, och för att öka 
konsumenternas förtroende för 
e-mobilitet är det viktigt att alla 
användare, oavsett bilmärke och oavsett 
om de är en del av ett avtalsbaserat 
betalningssystem eller inte, har tillgång 
till laddningspunkter som är tillgängliga 
för allmänheten och att de godtar 
betalkort som används i stor utsträckning 
i unionen. Detta gör det också möjligt för 
elfordonsanvändarens tjänsteleverantör att 
på bästa sätt integrera elfordonet i 
elsystemet, genom förutsägbar planering 
och incitament som bygger på användarens 
preferenser. Det är också i linje med 
principerna om ett konsumentcentrerat och 
prosumentbaserat energisystem och rätten 
för elfordonsanvändare att som 
slutanvändare välja leverantör enligt 
bestämmelserna i direktiv (EU) 2019/944.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Laddningspunkter där elfordon (20) Laddningspunkter där elfordon 
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vanligen parkeras under längre perioder, 
t.ex. på grund av bosättning eller 
sysselsättning, är mycket relevanta för 
integreringen av energisystem, och smarta 
laddningsfunktioner måste därför 
säkerställas. I detta avseende är driften av 
icke-allmänt tillgänglig normal 
laddningsinfrastruktur särskilt viktig för 
integreringen av elfordon i elsystemet 
eftersom den är belägen där elfordon 
parkeras upprepade gånger under lång tid, 
till exempel i byggnader med begränsat 
tillträde, personalparkeringsplatser eller 
parkeringsplatser som hyrs ut till fysiska 
eller juridiska personer.

vanligen parkeras under längre perioder, 
t.ex. på grund av bosättning eller 
sysselsättning, är mycket relevanta för 
integreringen av energisystem, och smarta 
och dubbelriktade laddningsfunktioner 
måste därför säkerställas. I detta avseende 
är driften av icke-allmänt tillgänglig 
normal laddningsinfrastruktur särskilt 
viktig för integreringen av elfordon i 
elsystemet eftersom den är belägen där 
elfordon parkeras upprepade gånger under 
lång tid, till exempel i byggnader med 
begränsat tillträde, 
personalparkeringsplatser eller 
parkeringsplatser som hyrs ut till fysiska 
eller juridiska personer.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Industrin står för 25 % av unionens 
energiförbrukning och är en stor 
konsument av uppvärmning och kylning, 
som för närvarande försörjs till 91 % med 
fossila bränslen. 50 % av efterfrågan på 
värme och kyla avser dock låg temperatur 
(< 200 °C) för vilken det finns 
kostnadseffektiva alternativ med förnybar 
energi, bland annat genom elektrifiering. 
Dessutom använder industrin icke-
förnybara källor som råmaterial för att 
tillverka produkter som stål eller 
kemikalier. Dagens beslut om 
industriinvesteringar kommer att avgöra 
vilka framtida industriprocesser och 
energialternativ som industrin kan 
överväga, så det är viktigt att dessa 
investeringsbeslut är framtidssäkrade. 
Därför bör riktmärken införas för att 
uppmuntra industrin att övergå till 
produktionsprocesser som bygger på 
förnybara källor, som inte bara använder 
förnybar energi som drivmedel, utan också 
använder förnybara råvaror såsom 

(21) Industrin står för 25 % av unionens 
energiförbrukning och är en stor 
konsument av uppvärmning och kylning, 
som för närvarande försörjs till 91 % med 
fossila bränslen. 50 % av efterfrågan på 
värme och kyla avser dock låg temperatur 
(< 200 °C) för vilken det finns 
kostnadseffektiva alternativ med förnybar 
energi, bland annat genom elektrifiering. 
Dessutom använder industrin icke-
förnybara källor som råmaterial för att 
tillverka produkter som stål eller 
kemikalier. Dagens beslut om 
industriinvesteringar kommer att avgöra 
vilka framtida industriprocesser och 
energialternativ som industrin kan 
överväga, så det är viktigt att dessa 
investeringsbeslut är framtidssäkrade. 
Därför bör riktmärken införas för att 
uppmuntra industrin att övergå till 
produktionsprocesser som bygger på 
förnybara källor, som inte bara använder 
förnybar energi som drivmedel, utan också 
använder förnybara råvaror såsom 
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förnybart väte. Dessutom krävs en 
gemensam metod för produkter som är 
märkta som framställda helt eller delvis 
med hjälp av förnybar energi eller med 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung som råvara, med beaktande av 
unionens befintliga metoder för 
produktmärkning och initiativ för hållbara 
produkter. Med hjälp av denna kan 
bedrägliga metoder undvikas och 
konsumenternas förtroende ökas. Med 
tanke på att konsumenterna föredrar 
produkter som bidrar till miljö- och 
klimatförändringsmålen skulle den 
stimulera efterfrågan på dessa produkter på 
marknaden.

förnybart väte. Eftersom efterfrågan på 
förnybar vätgas förväntas överstiga 
tillgången i den närmaste framtiden är det 
viktigt att på ett effektivt sätt använda sig 
av alla tillgängliga hållbara 
bränsleråvaror för produktion av vätgas 
och i detta avseende möjliggöra 
användningen av både vätgas från 
förnybara energikällor samt från 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung för alla relevanta syften i detta 
direktiv. Dessutom krävs en gemensam 
metod för produkter som är märkta som 
framställda helt eller delvis med hjälp av 
förnybar energi eller med förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung som 
råvara, med beaktande av unionens 
befintliga metoder för produktmärkning 
och initiativ för hållbara produkter. Med 
hjälp av denna kan bedrägliga metoder 
undvikas och konsumenternas förtroende 
ökas. Med tanke på att konsumenterna 
föredrar produkter som bidrar till miljö- 
och klimatförändringsmålen skulle den 
stimulera efterfrågan på dessa produkter på 
marknaden.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung kan användas för 
energiändamål, men också för andra 
ändamål än energi, såsom råmaterial inom 
industrin för tillverkning av t.ex. stål eller 
kemikalier. Användningen av förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung för 
båda ändamålen utnyttjar deras fulla 
potential att ersätta fossila bränslen som 
råmaterial och minskar utsläppen av 
växthusgaser inom industrin, och sådan 
användning bör därför ingå i ett mål för 
användningen av förnybara drivmedel av 
icke-biologiskt ursprung. Nationella 

(22) Förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung kan användas för 
energiändamål, men också för andra 
ändamål än energi, såsom råmaterial inom 
industrin för tillverkning av t.ex. stål eller 
kemikalier, där de ofta utgör det enda 
alternativet för att fasa ut fossila bränslen 
och där de står för mer minskning av 
växthusgaser per enhet vätgas än inom 
transport och uppvärmning. 
Användningen av förnybara drivmedel av 
icke-biologiskt ursprung för båda 
ändamålen utnyttjar i linje med principen 
om energieffektivitet först deras fulla 
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åtgärder för att främja användningen av 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung inom industrin bör inte leda till 
ökade nettoföroreningar till följd av ökad 
efterfrågan på elproduktion som tillgodoses 
av de mest förorenande fossila bränslena, 
såsom kol, diesel, brunkol, torv och 
oljeskiffer.

potential att ersätta fossila bränslen som 
råmaterial och minskar utsläppen av 
växthusgaser inom industriprocesser som 
inte kan elektrifieras direkt med 
förnybara resurser, och sådan användning 
bör därför ingå i ett mål för användningen 
av förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung. Nationella åtgärder för att främja 
användningen av förnybara drivmedel av 
icke-biologiskt ursprung inom dessa 
industrisektorer bör inte leda till ökade 
nettoföroreningar till följd av ökad 
efterfrågan på elproduktion som tillgodoses 
av de mest förorenande fossila bränslena, 
såsom kol, diesel, brunkol, torv och 
oljeskiffer.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Målen om utsläppsminskning och 
koldioxidneutralitet bör inte uppnås på 
bekostnad av den biologiska mångfalden. 
Enligt Europeiska miljöbyråns rapport 
om tillståndet för vattnet befinner sig 
unionens floder i ett dåligt tillstånd och 
endast 44 % av dem i ett gott eller mycket 
gott ekologiskt tillstånd. Utöver kemisk 
förorening utgör energirelaterat tryck och 
vattenkraftanläggningar det största hotet 
mot dessa viktiga ekosystem. De 
europeiska floderna anses dessutom 
utgöra de mest fragmenterade 
sötvattensekosystemen i världen. Små 
vattenkraftverk kan i synnerhet äventyra 
målet om att återställa 25 000 km fritt 
strömmande floder enligt vad som 
fastställs i strategin för biologisk 
mångfald. Vattenkraften har haft en 
betydande effekt på den biologiska 
mångfalden: Sedan 1970 har bestånden 
av vandrande sötvattensfiskarter minskat 
med 93 %. Alla nya vattenkraftverk bör 
uteslutas från möjligheten att få stöd eller 
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räknas med på vägen mot målet. För att 
erhålla stöd bör dessutom befintliga verk 
uppfylla ett antal krav: De bör bland 
annat vara större än 10 MW och uppfylla 
de ekologiska minimikrav som fastställs i 
unionens lagstiftning.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Användningen av förnybara 
bränslen och förnybar el inom 
transportsektorn kan bidra till minskade 
koldioxidutsläpp i unionens transportsektor 
på ett kostnadseffektivt sätt och förbättra 
bland annat energidiversifieringen inom 
denna sektor och samtidigt främja 
innovation, tillväxt och sysselsättning i 
unionens ekonomi och minska beroendet 
av energiimport. För att uppnå det höjda 
mål för minskade växthusgasutsläpp som 
fastställts av unionen bör andelen förnybar 
energi som levereras till alla transportsätt i 
unionen höjas. Att uttrycka målet för 
transportsektorn som ett mål för minskning 
av växthusgasintensiteten skulle stimulera 
till en ökad användning i transportsektorn 
av de bränslen som är mest 
kostnadseffektiva och har högst prestanda 
när det gäller minskade växthusgasutsläpp. 
Dessutom skulle ett mål för minskning av 
växthusgasintensiteten stimulera till 
innovation och fastställa ett tydligt 
riktmärke för jämförelse mellan olika 
bränsletyper och förnybar el beroende på 
deras växthusgasintensitet. Som 
komplement till detta skulle en höjning av 
det energibaserade målet för avancerade 
biodrivmedel och biogas och införande av 
ett mål för förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung säkerställa en ökad 
användning av förnybara bränslen med 
minsta miljöpåverkan inom transportsätt 
som är svåra att elektrifiera. Uppnåendet av 
dessa mål bör säkerställas genom 

(29) Användningen av förnybara 
bränslen och förnybar el inom 
transportsektorn kan bidra till minskade 
koldioxidutsläpp i unionens transportsektor 
på ett kostnadseffektivt sätt och förbättra 
bland annat energidiversifieringen inom 
denna sektor och samtidigt främja 
innovation, tillväxt och sysselsättning i 
unionens ekonomi och minska beroendet 
av energiimport. För att uppnå det höjda 
mål för minskade växthusgasutsläpp som 
fastställts av unionen bör andelen förnybar 
energi som levereras till alla transportsätt i 
unionen höjas. Att uttrycka målet för 
transportsektorn som ett mål för minskning 
av växthusgasintensiteten skulle stimulera 
till en ökad användning i transportsektorn 
av de bränslen som är mest 
kostnadseffektiva och har högst prestanda 
när det gäller minskade växthusgasutsläpp. 
Dessutom skulle ett mål för minskning av 
växthusgasintensiteten stimulera till 
innovation och fastställa ett tydligt 
riktmärke för jämförelse mellan olika 
bränsletyper och förnybar el beroende på 
deras växthusgasintensitet. Som 
komplement till detta skulle en höjning av 
det energibaserade målet för avancerade 
biodrivmedel och biogas och införande av 
ett mål för förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung säkerställa en ökad 
användning av förnybara bränslen med 
minsta miljöpåverkan inom transportsätt 
som är svåra att elektrifiera. Utvecklingen 
av avancerade biodrivmedel inom alla 
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skyldigheter för bränsleleverantörer samt 
genom andra åtgärder som ingår i 
[förordning (EU) 2021/XXX om 
användning av förnybara och 
koldioxidsnåla bränslen för sjötransport – 
FuelEU Maritime och förordning (EU) 
2021/XXX om säkerställande av lika 
villkor för hållbar lufttransport]. Särskilda 
skyldigheter för leverantörer av flygbränsle 
bör fastställas endast i enlighet med 
[förordning (EU) 2021/XXX om 
säkerställande av lika villkor för hållbar 
lufttransport].

transportsätt i enlighet med artikel 29.2–
29.7 och kriterierna i artikel 28.6 bör 
baseras på tidigare bedömningar av 
potentiella ytterligare råvaror som ska 
förtecknas i bilaga IX, särskilt med tanke 
på behovet av råvaror som tidigare inte 
har befunnits uppfylla kriterierna för 
införande i bilaga IX av de principer som 
anges i artikel 28.6 tredje stycket. Detta 
betonar behovet av en effektiv 
användning av avancerade biodrivmedel 
för hela den europeiska industrin och 
säkerställer att rätt kaskadprincip och 
avfallshierarki används för avancerade 
biodrivmedel. Uppnåendet av dessa mål 
bör säkerställas genom skyldigheter för 
bränsleleverantörer samt genom andra 
åtgärder som ingår i [förordning (EU) 
2021/XXX om användning av förnybara 
och koldioxidsnåla bränslen för 
sjötransport – FuelEU Maritime och 
förordning (EU) 2021/XXX om 
säkerställande av lika villkor för hållbar 
lufttransport]. Särskilda skyldigheter för 
leverantörer av flygbränsle bör fastställas 
endast i enlighet med [förordning (EU) 
2021/XXX om säkerställande av lika 
villkor för hållbar lufttransport].

Ändringsförslag 24
Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Elektromobilitet kommer att spela 
en viktig roll för minskade 
koldioxidutsläpp i transportsektorn. För att 
främja den fortsatta utvecklingen av 
elektromobilitet bör medlemsstaterna 
inrätta en kreditmekanism som gör det 
möjligt för operatörer av laddningspunkter 
som är tillgängliga för allmänheten att 
genom att tillhandahålla förnybar el bidra 
till fullgörandet av den skyldighet som 
medlemsstaterna har infört för 
bränsleleverantörer. Samtidigt som el inom 
transportsektorn stöds genom en sådan 
mekanism är det viktigt att 

(30) Elektromobilitet kommer att spela 
en viktig roll för minskade 
koldioxidutsläpp i transportsektorn. För att 
främja den fortsatta utvecklingen av 
elektromobilitet bör medlemsstaterna 
inrätta en kreditmekanism som gör det 
möjligt för operatörer av laddningspunkter 
som är tillgängliga för allmänheten, och 
där det är tekniskt möjligt, via privata och 
halvoffentliga laddningspunkter, att 
genom att tillhandahålla förnybar el bidra 
till fullgörandet av den skyldighet som 
medlemsstaterna har infört för 
bränsleleverantörer. Samtidigt som el inom 
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medlemsstaterna fortsätter att hålla en hög 
ambitionsnivå för utfasningen av fossila 
bränslen i sin mix av flytande bränslen 
inom transportsektorn.

transportsektorn stöds genom en sådan 
mekanism är det viktigt att 
medlemsstaterna fortsätter att hålla en hög 
ambitionsnivå för utfasningen av fossila 
bränslen i sin mix av flytande bränslen 
inom transportsektorn.

Ändringsförslag 25
Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unionens politik för förnybar 
energi syftar till att bidra till uppnåendet av 
Europeiska unionens mål för begränsning 
av klimatförändringar med avseende på att 
minska utsläppen av växthusgaser. För att 
uppnå detta mål är det viktigt att även bidra 
till bredare miljömål, särskilt förebyggande 
av förlust av biologisk mångfald, där det 
finns en negativ inverkan från den 
indirekta ändring av markanvändning som 
hänger samman med produktionen av vissa 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen. Att bidra till dessa 
klimat- och miljömål utgör en viktig och 
långvarig generationsöverskridande 
angelägenhet för unionens medborgare och 
unionslagstiftaren. Följaktligen bör 
förändringarna i det sätt på vilket målet för 
transportsektorn beräknas inte påverka de 
gränser som fastställts för hur man ska 
redovisa vissa bränslen som framställs av 
livsmedels- och fodergrödor å ena sidan 
och bränslen med hög risk för indirekt 
ändring av markanvändning å andra sidan. 
För att inte skapa incitament att använda 
biodrivmedel och biogas som produceras 
från livsmedels- och fodergrödor inom 
transportsektorn bör dessutom 
medlemsstaterna även i fortsättningen 
kunna välja om dessa ska räknas med i 
målet för transportsektorn eller inte. Om de 
inte räknar med dem får de sänka målet för 
minskning av växthusgasintensiteten i 
enlighet med detta, förutsatt att 
biodrivmedel baserade på livsmedels- och 

(31) Unionens politik för förnybar 
energi syftar till att bidra till uppnåendet av 
Europeiska unionens mål för begränsning 
av klimatförändringar med avseende på att 
minska utsläppen av växthusgaser. För att 
uppnå detta mål är det viktigt att även bidra 
till bredare miljömål, särskilt förebyggande 
av förlust av biologisk mångfald, där det 
finns en negativ inverkan från den 
indirekta ändring av markanvändning som 
hänger samman med produktionen av vissa 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen. Att bidra till dessa 
klimat- och miljömål utgör en viktig och 
långvarig generationsöverskridande 
angelägenhet för unionens medborgare och 
unionslagstiftaren. Det är nödvändigt att 
sätta stopp för användningen av bränslen 
med hög risk för indirekt ändring av 
markanvändning, såsom palmolja, soja 
och biprodukter av dessa samt sänka den 
högsta andelen bränslen som framställs 
ur grödor. När det gäller de råvaror som 
förtecknas i bilaga IX bör det säkerställas 
att konkurrerande användningsområdena 
för råvarorna beaktas, för att undvika att 
en råvara leds bort från ett 
användningsområde med högre 
användningvärde. Det är därför lämpligt 
att ge kommissionen möjlighet att stryka 
råvaror från förteckningen i bilaga IX. 
Följaktligen bör förändringarna i det sätt på 
vilket målet för transportsektorn beräknas 
inte påverka de gränser som fastställts för 
hur man ska redovisa vissa bränslen som 
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fodergrödor minskar växthusgasutsläppen 
med 50 %, vilket motsvarar de typiska 
värden som anges i en bilaga till detta 
direktiv för minskningen av 
växthusgasutsläpp från de mest relevanta 
produktionskedjorna för biodrivmedel 
baserade på livsmedels- och fodergrödor 
samt den minimitröskel för minskningar 
som gäller för de flesta anläggningar som 
producerar sådana biodrivmedel.

framställs av livsmedels- och fodergrödor å 
ena sidan och bränslen med hög risk för 
indirekt ändring av markanvändning å 
andra sidan. För att inte skapa incitament 
att använda biodrivmedel och biogas som 
produceras från livsmedels- och 
fodergrödor inom transportsektorn bör 
dessutom medlemsstaterna även i 
fortsättningen kunna välja om dessa ska 
räknas med i målet för transportsektorn 
eller inte. Om de inte räknar med dem får 
de sänka målet för minskning av 
växthusgasintensiteten i enlighet med detta, 
förutsatt att biodrivmedel baserade på 
livsmedels- och fodergrödor minskar 
växthusgasutsläppen med 50 %, vilket 
motsvarar de typiska värden som anges i en 
bilaga till detta direktiv för minskningen av 
växthusgasutsläpp från de mest relevanta 
produktionskedjorna för biodrivmedel 
baserade på livsmedels- och fodergrödor 
samt den minimitröskel för minskningar 
som gäller för de flesta anläggningar som 
producerar sådana biodrivmedel. 

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Att uttrycka målet för 
transportsektorn som ett mål för minskning 
av växthusgasintensiteten gör det onödigt 
att använda multiplikatorer för att främja 
vissa förnybara energikällor. Anledningen 
till detta är att olika förnybara energikällor 
minskar utsläppen av växthusgaser i olika 
mängd och därför bidrar till ett mål på 
olika sätt. Förnybar el bör anses vara 
utsläppsfri, vilket innebär att den minskar 
utsläppen med 100 % jämfört med el som 
produceras från fossila bränslen. Detta 
kommer att skapa incitament för 
användning av förnybar el, eftersom det är 
osannolikt att så stora minskningar skulle 
kunna uppnås med förnybara bränslen och 
återvunna kolbaserade bränslen. 

(32) Att uttrycka målet för 
transportsektorn som ett mål för minskning 
av växthusgasintensiteten gör det onödigt 
att använda multiplikatorer för att främja 
vissa förnybara energikällor. Anledningen 
till detta är att olika förnybara energikällor 
minskar utsläppen av växthusgaser i olika 
mängd och därför bidrar till ett mål på 
olika sätt. Förnybar el bör anses vara 
utsläppsfri, vilket innebär att den minskar 
utsläppen med 100 % jämfört med el som 
produceras från fossila bränslen. Detta 
kommer att skapa incitament för 
användning av förnybar el, eftersom det är 
osannolikt att så stora minskningar skulle 
kunna uppnås med förnybara bränslen och 
återvunna kolbaserade bränslen. 
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Elektrifiering som bygger på förnybara 
energikällor skulle därför bli det 
effektivaste sättet att minska 
koldioxidutsläppen från vägtransporter. För 
att dessutom främja användningen av 
avancerade biodrivmedel och biogas och 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung inom luftfart och sjöfart, som är 
svåra att elektrifiera, är det lämpligt att 
behålla multiplikatorn för de bränslen som 
levereras inom dessa transportsätt när de 
räknas med i de specifika målen för dessa 
bränslen.

Elektrifiering som bygger på förnybara 
energikällor skulle därför bli det 
effektivaste sättet att minska 
koldioxidutsläppen från vägtransporter. För 
att dessutom främja användningen av 
avancerade biodrivmedel och biogas och 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung inom luftfart och sjöfart, som är 
svåra att elektrifiera, är det lämpligt att öka 
multiplikatorn för de bränslen som 
levereras inom dessa transportsätt när de 
räknas med i de specifika målen för dessa 
bränslen.

Ändringsförslag 27
Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att säkerställa högre 
miljöeffektivitet i unionens 
hållbarhetskriterier och kriterier för 
minskade växthusgasutsläpp för fasta 
biomassabränslen i anläggningar som 
producerar värme, el och kyla bör 
minimitröskeln för att tillämpa dessa 
kriterier sänkas från nuvarande 20 MW till 
5 MW.

(35) För att säkerställa högre 
miljöeffektivitet i unionens 
hållbarhetskriterier och kriterier för 
minskade växthusgasutsläpp för fasta 
biomassabränslen i anläggningar som 
producerar värme, el och kyla bör 
minimitröskeln för att tillämpa dessa 
kriterier sänkas från nuvarande 20 MW till 
7,5 MW.

Ändringsförslag 28
Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Direktiv (EU) 2018/2001 stärkte 
ramen för hållbar bioenergi och minskade 
växthusgasutsläpp genom att fastställa 
kriterier för alla slutanvändarsektorer. I 
direktivet fastställdes särskilda regler för 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa, vilket kräver hållbar 
skördeverksamhet och redovisning av 

(36) Direktiv (EU) 2018/2001 stärkte 
ramen för hållbar bioenergi och minskade 
växthusgasutsläpp genom att fastställa 
kriterier för alla slutanvändarsektorer. I 
direktivet fastställdes särskilda regler för 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa, vilket kräver hållbar 
skördeverksamhet och redovisning av 
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utsläpp som orsakas av ändrad 
markanvändning. För att uppnå ett ökat 
skydd av kolrika livsmiljöer med särskilt 
stor biologisk mångfald, såsom urskogar, 
skogar med stor biologisk mångfald, 
gräsmarker och torvmarker, bör undantag 
och begränsningar införas för anskaffning 
av skogsbiomassa från dessa områden, i 
linje med strategin för biodrivmedel, 
flytande biobränslen och biomassabränslen 
som produceras från agrobiomassa. 
Dessutom bör kriterierna för minskade 
växthusgasutsläpp även gälla för befintliga 
biomassabaserade anläggningar, för att 
säkerställa att produktionen av bioenergi i 
alla sådana anläggningar leder till 
minskade växthusgasutsläpp jämfört med 
energi som produceras från fossila 
bränslen.

utsläpp som orsakas av ändrad 
markanvändning. För att uppnå ett ökat 
skydd av kolrika livsmiljöer med särskilt 
stor biologisk mångfald, såsom urskogar 
och naturskogar, skogar med stor 
biologisk mångfald, gräsmarker, 
torvmarker och hedmarker, bör undantag 
och begränsningar införas för anskaffning 
av skogsbiomassa från dessa områden, i 
linje med strategin för biodrivmedel, 
flytande biobränslen och biomassabränslen 
som produceras från agrobiomassa. 
Dessutom bör kriterierna för minskade 
växthusgasutsläpp även gälla för befintliga 
biomassabaserade anläggningar, för att 
säkerställa att produktionen av bioenergi i 
alla sådana anläggningar leder till 
minskade växthusgasutsläpp jämfört med 
energi som produceras från fossila 
bränslen. Delvis naturliga skogar, såsom 
skogar eller annan trädbevuxen mark som 
varken är primärskog eller planterad skog 
och som huvudsakligen består av 
inhemska träd och buskarter som inte har 
planterats, har ett stort värde för den 
biologiska mångfalden och klimatet och 
bör inte omvandlas till planterade skogar 
eller på annat sätt förstöras. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas 
skogsvetenskapen när det gäller att 
hantera öppna frågor och tillhandahålla 
data eftersom detta är avgörande för att 
bättre förstå våra träds roll för klimatet, 
miljön, ekonomin och samhället. 
Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
jordbruks- och skogsbiomassa och 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung bör erhållas från mark eller 
skogar för vilka tredje parts rättigheter i 
fråga om nyttjande- och äganderätt till 
marken eller skogen respekteras genom 
att dessa tredje parter ger sitt fria, på 
förhand inhämtade och välinformerade 
samtycke, med deltagande av 
representativa institutioner och 
organisationer, samtidigt som tredje 
parters mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter respekteras och 
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tredje parters tillgång till livsmedel och 
foder inte äventyras.

Ändringsförslag 29
Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att minska den administrativa 
bördan för producenter av förnybara 
bränslen och återvunna kolbaserade 
bränslen och för medlemsstater där 
kommissionen genom en genomförandeakt 
har erkänt att frivilliga eller nationella 
system ger belägg för eller tillhandahåller 
korrekta uppgifter om efterlevnaden av 
hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade växthusgasutsläpp samt andra 
krav som fastställs i detta direktiv, bör 
medlemsstaterna godta resultaten av 
certifieringar utfärdade av system som 
omfattas av kommissionens erkännande. 
För att minska bördan för små 
anläggningar bör medlemsstaterna inrätta 
en förenklad kontrollmekanism för 
anläggningar på mellan 5 och 10 MW.

(37) För att minska den administrativa 
bördan för producenter av förnybara 
bränslen och återvunna kolbaserade 
bränslen och för medlemsstater där 
kommissionen genom en genomförandeakt 
har erkänt att frivilliga eller nationella 
system ger belägg för eller tillhandahåller 
korrekta uppgifter om efterlevnaden av 
hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade växthusgasutsläpp samt andra 
krav som fastställs i detta direktiv, bör 
medlemsstaterna godta resultaten av 
certifieringar utfärdade av system som 
omfattas av kommissionens erkännande. 
För att minska bördan för små 
anläggningar bör medlemsstaterna inrätta 
en förenklad kontrollmekanism för 
anläggningar på mellan 5 och 20 MW.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) En ökad användning av förnybar 
energi kan också öka energisäkerheten 
och självförsörjningen genom att bland 
annat minska beroendet av fossila 
bränslen. Ytterligare förstärkning och 
sammanlänkning av överföringssystemet 
är dock avgörande för en rättvis och 
effektiv användning av denna övergång, 
så att de resulterande fördelarna fördelas 



AD\1254777SV.docx 31/86 PE703.044v02-00

SV

jämnt över unionens befolkning och inte 
leder till energifattigdom.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 23

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-a) Punkt 23 ska ersättas med 
följande:

23. avfall: avfall i enlighet med 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv 
2008/98/EG, med undantag av ämnen som 
avsiktligt manipulerats eller kontaminerats 
för att uppfylla definitionen.

23. avfall: varje ämne eller föremål som 
innehavaren kasserar eller avser eller är 
skyldig att kassera i enlighet med 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv 
2008/98/EG och som är föremål för 
oberoende kontroll och certifiering av 
efterlevnaden av artikel 4 i direktiv 
2008/98/EG eller ett jämförbart program 
för förebyggande och hantering av avfall, 
med undantag av ämnen som avsiktligt 
manipulerats eller kontaminerats för att 
uppfylla definitionen.

 (Direktiv (EU) 2018/2001)

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 24 ska ersättas med 
följande:

24. biomassa: den biologiskt nedbrytbara 
delen av produkter, avfall och 
restprodukter av biologiskt ursprung från 

”24.biomassa: den fasta och flytande 
biologiskt nedbrytbara delen av produkter, 
biprodukter, avfall och restprodukter av 
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jordbruk, inklusive material av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung, av 
skogsbruk och därmed förknippad industri 
inklusive fiske och vattenbruk, liksom den 
biologiskt nedbrytbara delen av avfall, 
inklusive industriavfall och kommunalt 
avfall av biologiskt ursprung.”

biologiskt ursprung från jordbruk, 
inklusive material av vegetabiliskt och 
animaliskt ursprung, av skogsbruk och 
därmed förknippad industri inklusive fiske 
och vattenbruk, liksom biologiskt 
nedbrytbart avfall, inklusive industriavfall 
och kommunalt avfall av biologiskt 
ursprung.”

 (Direktiv (EU) 2018/2001)

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a.  primär träbiomassa: allt 
rundvirke som avverkas eller på annat 
sätt skördas och avlägsnas; det omfattar 
allt trä som erhålls från avlägsnande, dvs. 
de mängder som avlägsnats från skog, 
inklusive trä som återvunnits på grund av 
naturlig dödlighet samt röjning och 
avverkning; det omfattar allt trä som 
avlägsnats med eller utan bark, inbegripet 
trä som avlägsnats i rund form, eller 
kluvet, grovt sågat eller i annan form, 
t.ex. grenar, rötter, stubbar och 
masurknölar (när dessa skördas) och trä 
som är grovt tillformat eller spetsigt; detta 
omfattar inte träbiomassa som erhållits 
genom hållbara åtgärder för 
förebyggande av skogsbränder i 
högriskområden och träbiomassa som 
utvinns från skogar som utsatts för aktiva 
skadegörare eller sjukdomar för att 
förhindra deras spridning, samtidigt som 
virkesutvinningen minimeras och den 
biologiska mångfalden skyddas, vilket 
leder till mer diversifierade och 
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motståndskraftiga skogar, och ska baseras 
på riktlinjer från kommissionen.

 (Direktiv (EU) 2018/2001)

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26b.  sekundär träbiomassa: 
restprodukter från skogsbaserad industri, 
inbegripet bark, sågspån och träspån som 
härrör från sågning eller träbearbetning, 
och återvunnet trä från konsumenter; det 
innefattar inte primär träbiomassa, inte 
heller när den bearbetas till flis, briketter 
eller pellets.”

 (Direktiv (EU) 2018/2001)

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska gemensamt 
säkerställa att andelen energi från 
förnybara energikällor i unionens slutliga 
energianvändning (brutto) år 2030 är minst 
40 %.”

”1. Medlemsstaterna ska gemensamt 
säkerställa att andelen energi från 
förnybara energikällor i unionens slutliga 
energianvändning (brutto) år 2030 är minst 
45 %.”

 (Direktiv (EU) 2018/2001)

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
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Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
säkerställa att energi från biomassa 
produceras på ett sätt som minimerar 
otillbörliga snedvridande effekter på 
marknaden för biomassaråvaror och 
skadliga effekter på den biologiska 
mångfalden. För detta ändamål ska de ta 
hänsyn till avfallshierarkin enligt artikel 4 
i direktiv 2008/98/EG och den 
kaskadprincip som avses i tredje stycket.

Medlemsstaterna ska i sina stödsystem 
vidta åtgärder för att säkerställa att energi 
från biomassa produceras på ett hållbart 
sätt som minimerar otillbörliga 
snedvridande effekter på marknaden för 
biomassaråvaror och skadliga effekter på 
den biologiska mångfalden och på miljön 
eller klimatet. För detta ändamål ska de 
genomföra avfallshierarkin enligt artikel 4 
i direktiv 2008/98/EG och beakta den 
kaskadprincip som avses i tredje stycket 
och säkerställa högsta möjliga 
materialanvändning.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) produktion av förnybar energi som 
produceras vid förbränning av avfall, om 
kraven på separat insamling i direktiv 
2008/98/EG inte har uppfyllts, och

ii) produktion av förnybar energi som 
produceras vid förbränning av avfall, om 
kraven på separat insamling samt på 
återanvändning och återvinning i direktiv 
2008/98/EG inte har uppfyllts, och

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) metoder som inte är förenliga med 
den delegerade akt som avses i tredje 
stycket.

iii) metoder som inte är förenliga med 
den genomförandeakt som avses i tredje 
stycket.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
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Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Medlemsstaterna får inte bevilja 
nytt stöd till bioenergianläggningar om de 
inte har lämnat in en nationell 
bioenergiplan enligt led ba tillsammans 
med en uppdatering av den senaste 
integrerade nationella energi- och 
klimatplanen, enligt vad som avses i 
artikel 14.2 i förordning (EU) 2018/1999.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Från och med den 31 december 
2026, och utan att det påverkar 
skyldigheterna i första stycket, ska 
medlemsstaterna inte bevilja stöd för 
produktion av el från skogsbiomassa i 
anläggningar som enbart producerar el, 
såvida inte sådan el uppfyller minst ett av 
följande villkor:

b) Från och med den 31 december 
2026, och utan att det påverkar 
skyldigheterna i första stycket, ska 
medlemsstaterna inte bevilja stöd för 
produktion av el från träbiomassa i 
anläggningar som enbart producerar el, 
såvida inte sådan el uppfyller minst ett av 
följande villkor och produceras i 
anläggningar med en maximal kapacitet 
på 20MW:

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Varje medlemsstat ska till 
kommissionen lämna in en nationell 
bioenergiplan tillsammans med 
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uppdateringen av sin senaste integrerade 
nationella energi- och klimatplanen enligt 
vad som avses i artikel 14.2 i förordning 
(EU) 2018/1999, i enlighet med det 
förfarande och den tidsplan som fastställs 
i den artikeln. Den nationella 
bioenergiplanen ska innehålla följande:
i) En bedömning av behovet och utbudet 
av skogsbiomassa som är tillgänglig för 
energiändamål i enlighet med kriterierna 
i artikel 29 i denna förordning.
ii) En bedömning av huruvida 
skogsbiomassa som används för 
energiändamål är förenlig med den 
vägledande utvecklingsbanan för olika 
energikategoriers bidrag till de nationella 
målen i förordning 2018/841.
iii) En bedömning av inverkan av den 
skogsbiomassa som används för 
energiändamål på biologisk mångfald och 
mark.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Kommissionen ska bedöma den 
nationella bioenergiplanen. Vid 
utförandet av bedömningen ska 
kommissionen ha ett nära samarbete med 
den berörda medlemsstaten. 
Kommissionen får komma med 
synpunkter eller begära ytterligare 
information och kan vid behov begära att 
en medlemsstat reviderar planen, även 
efter det att den har lämnats in. 
Kommissionen ska bedöma planen med 
avseende på dess fullständighet, 
konsekvens och samstämmighet med 
följande:
i) De mål som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) 2021/1119*.
ii) De nationella målen för ökade 
kolsänkor enligt definitionen i den 
reviderade förordningen 2018/841.
_____________
* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 
2021 om inrättande av en ram för att 
uppnå klimatneutralitet och om ändring 
av förordningarna (EG) nr 401/2009 och 
(EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag) 
(EUT L 243, 9.7.2021, s. 1).

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Varje nationell bioenergiplan ska 
godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut.

 (Direktiv (EU) 2018/2001)

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast ett år efter [ikraftträdandet av detta 
ändringsdirektiv] ska kommissionen anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 35 
om hur kaskadprincipen för biomassa ska 
tillämpas, särskilt om hur man minimerar 
användningen av rundvirke av hög 
kvalitet för energiproduktion, med fokus 
på stödsystem och med vederbörlig hänsyn 

Senast ett år efter [ikraftträdandet av detta 
ändringsdirektiv] ska kommissionen anta 
en genomförandeakt om hur 
kaskadprincipen för biomassa ska 
tillämpas för att använda all biomassa i 
enlighet med dess högsta miljömässiga 
och ekonomiska mervärde, samtidigt som 
man beaktar tillgängliga volymer av 
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till nationella särdrag. råvaror och andelen redan existerande 
konkurrerande industriella användningar 
utöver energirelaterade ändamål, med 
fokus på stödsystem och med vederbörlig 
hänsyn till nationella särdrag och naturliga 
störningar, såsom naturliga bränder, 
skadegörare och sjukdomar.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast 2026 ska kommissionen lägga fram 
en rapport om effekterna av 
medlemsstaternas stödsystem för biomassa, 
inbegripet om den biologiska mångfalden 
och eventuella snedvridningar av 
marknaden, och kommer att bedöma 
möjligheten till ytterligare begränsningar 
när det gäller stödsystem för 
skogsbiomassa.”

Senast 2026 ska kommissionen lägga fram 
en rapport om effekterna av 
medlemsstaternas stödsystem för biomassa, 
inbegripet om den biologiska mångfalden 
och miljön och eventuella snedvridningar 
av marknaden, och kommer att bedöma 
möjligheten till ytterligare åtgärder när det 
gäller stödsystem och andra incitament för 
användning av träbiomassa för energi.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 3 – punkt 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. Medlemsstaterna ska inrätta en ram, 
som kan inbegripa stödsystem och 
underlätta användningen av avtal om köp 
av förnybar el, som gör det möjligt att 
införa förnybar el på en nivå som är 
förenlig med medlemsstatens nationella 
bidrag enligt punkt 2 och i en takt som är 
förenlig med de vägledande 
utvecklingsbanor som anges i artikel 4a.2 i 
förordning (EU) 2018/1999. Den ramen 
ska särskilt ta itu med de kvarstående 
hindren, inbegripet rörande 

”4a. Medlemsstaterna ska, i enlighet 
med principen om energieffektivitet först 
enligt definitionen i artikel 12 led 18 i 
förordning (EU) 2018/1999, inrätta en 
ram, som kan inbegripa stödsystem och 
underlätta användningen av avtal om köp 
av förnybar el, som gör det möjligt att 
införa förnybar el på en nivå som är 
förenlig med medlemsstatens nationella 
bidrag enligt punkt 2 och i en takt som är 
förenlig med de vägledande 
utvecklingsbanor som anges i artikel 4a.2 i 



AD\1254777SV.docx 39/86 PE703.044v02-00

SV

tillståndsförfaranden, för en hög andel av 
försörjning med förnybar el. Vid 
utformningen av denna ram ska 
medlemsstaterna beakta den ytterligare 
förnybara el som krävs för att tillgodose 
efterfrågan inom transport-, industri-, 
bygg-, värme- och kylsektorerna och för att 
producera förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung.”

förordning (EU) 2018/1999. Den ramen 
ska särskilt ta itu med de kvarstående 
hindren för en hög andel av försörjning 
med förnybar el, inbegripet åtgärder för 
att påskynda och förenkla 
tillståndsförfaranden, och säkerställa 
långsiktiga prissignaler för 
investeringsbeslut, däribland 
investeringar i systemtillräcklighet, 
systemstabilitet och systemflexibilitet 
genom ett konkurrensutsatt, transparent 
och icke-diskriminerande 
anbudsförfarande som ger de 
anbudsgivare som tilldelats kontrakt en 
ersättning grundad på marknadspriser. 
Vid utformningen av denna ram ska 
medlemsstaterna beakta den ytterligare 
förnybara el som krävs för att tillgodose 
efterfrågan inom transport-, industri-, 
bygg-, värme- och kylsektorerna och för att 
producera förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung.”

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ba) I punkt 3 ska tredje stycket ersättas 
med följande:

Omgivningsenergi och geotermisk energi 
som används för uppvärmning och kylning 
med hjälp av värmepumpar och system för 
fjärrkyla ska beaktas vid tillämpning av 
punkt 1 första stycket b, under 
förutsättning att den slutliga nyttiggjorda 
mängden energi betydligt överskrider den 
mängd insatt primärenergi som krävs för 
att driva värmepumparna. Mängden värme 
eller kyla som ska anses utgöra energi från 
förnybara energikällor enligt detta direktiv 
ska beräknas i enlighet med den metod som 
anges i bilaga VII och hänsyn ska tas till 
energianvändningen i alla 

”Omgivningsenergi och geotermisk energi 
som används för uppvärmning och kylning 
med hjälp av värmepumpar och system för 
fjärrkyla ska beaktas vid tillämpning av 
punkt 1 första stycket b, genom 
användning av en multiplikator på minst 
3 för att återspegla den högre 
effektiviteten hos omgivningsvärme och 
geotermisk värme jämfört med värme från 
förbränning, under förutsättning att den 
slutliga nyttiggjorda mängden energi 
betydligt överskrider den mängd insatt 
primärenergi som krävs för att driva 
värmepumparna. Mängden värme eller 
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slutanvändningssektorer. kyla som ska anses utgöra energi från 
förnybara energikällor enligt detta direktiv 
ska beräknas i enlighet med den metod som 
anges i bilaga VII och hänsyn ska tas till 
energianvändningen i alla 
slutanvändningssektorer.”

Motivering

All major GHG emission reduction scenarios see heat pumps as the key heating technology 
for transitioning heating to climate-neutrality, in particular in the residential and services 
sectors. Whilst the RED II revision provides clear incentives for e-mobility, this is not the 
case for electrified heating despite its massive efficiency advantages. In this context, it must 
be taken into account, however, that combustion boilers are fundamentally less energy 
efficient than heat pumps by a factor of at least 3, so they will dominate any calculation that 
involves the overall amounts of final energy consumed. Therefore, a correcting factor should 
be introduced on the methodology on how to calculate the renewables target contribution for 
heat..

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 9 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Senast den 31 december 2025 ska 
varje medlemsstat komma överens om att 
inrätta minst ett gemensamt projekt med en 
eller flera andra medlemsstater för 
produktion av förnybar energi. 
Kommissionen ska underrättas om ett 
sådant avtal, inklusive den dag då projektet 
förväntas börja löpa. De projekt som 
finansieras med nationella bidrag inom 
ramen för unionens finansieringsmekanism 
för förnybar energi inrättad genom 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 2020/129425 ska anses uppfylla 
denna skyldighet för de medlemsstater som 
deltar.”

”1a. Senast den 31 december 2025 ska 
varje medlemsstat komma överens om att 
inrätta minst ett gemensamt projekt, och 
senast 2030 minst tre gemensamma 
projekt, med en eller flera andra 
medlemsstater för produktion av förnybar 
energi. Kommissionen ska underrättas om 
ett sådant avtal, inklusive den dag då 
projektet förväntas börja löpa. De projekt 
som finansieras med nationella bidrag 
inom ramen för unionens 
finansieringsmekanism för förnybar energi 
inrättad genom kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 
2020/129425 eller med hjälp av det 
europeiska instrumentet för gröna 
obligationer för att finansiera 
subventionssystem och projekt för 
anläggningar för förnybar energi ska 
anses uppfylla denna skyldighet för de 
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medlemsstater som deltar.

_________________ _________________
25 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2020/1294 
av den 15 september 2020 om unionens 
finansieringsmekanism för förnybar energi 
(EUT L 303, 17.9.2020, s. 1).

25 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2020/1294 
av den 15 september 2020 om unionens 
finansieringsmekanism för förnybar energi 
(EUT L 303, 17.9.2020, s. 1).

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led bb (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 7 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7c:
”7c. För att minska komplexiteten, öka 
effektiviteten och transparensen och bidra 
till att förbättra samarbetet mellan 
medlemsstaterna, bör det finnas en 
gemensam kontaktpunkt (”one-stop 
shop”) för varje prioriterad havsbaserad 
nätkorridor, i syfte att underlätta 
tillståndsförfarandet för projekt för 
förnybar energi till havs av gemensamt 
intresse.”

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-a) I punkt 1 andra stycket ska led d 
ersättas med följande:

d) förenklade och mindre arbetskrävande 
godkännandeförfaranden, inklusive ett 
förfarande med enkel anmälan fastställs för 
decentraliserade enheter, och för 

förenklade och mindre arbetskrävande 
godkännandeförfaranden, inklusive ett 
förfarande med enkel anmälan och 
gemensamma kontaktpunkter, fastställs 
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produktion och lagring av energi från 
förnybara energikällor.

för decentraliserade enheter, och för 
produktion och lagring av energi från 
förnybara energikällor.”

(Direktiv 2018/2001)

Motivering

De gemensamma kontaktpunkterna nämns i konsekvensbedömningen, men inte i den 
tillämpliga texten. Ändringen rättar till detta.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”9. Senast ett år efter ikraftträdandet av 
detta ändringsdirektiv ska kommissionen 
se över och vid behov föreslå ändringar av 
reglerna avseende administrativa 
förfaranden i artiklarna 15, 16 och 17 och 
deras tillämpning, och får vidta ytterligare 
åtgärder för att stödja medlemsstaterna i 
deras genomförande.”

”9. Senast sex månader efter 
ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv 
ska kommissionen utfärda riktlinjer till de 
nationella regeringarna om 
tillståndsförfaranden för att påskynda och 
förenkla processen för nya och 
uppgraderade projekt. Dessa riktlinjer ska 
innehålla rekommendationer om 
genomförande och tillämpning av 
reglerna avseende administrativa 
förfaranden i artiklarna 15, 16 och 17 och 
åtföljas av en uppsättning 
nyckelprestationsindikatorer för att 
möjliggöra en transparent bedömning och 
övervakning av både framsteg och 
effektivitet. Sådana riktlinjer ska också 
omfatta bland annat information om 
digitala resurser och personalresurser vid 
tillståndsmyndigheter, efterlevnad av 
miljölagstiftning och områden som 
skyddas enligt unionsrätten, effektiva 
gemensamma kontaktpunkter, fysisk 
planering, begränsningar med 
anknytning till militär och civil luftfart, 
domstolsförfaranden samt tvistlösning 
och medlingsärenden inom civilrätten.
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Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led da (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 9a:
”9a. Medlemsstaterna ska i den 
uppdaterade integrerade nationella 
energi- och klimatplan som avses i artikel 
14.2 i förordning (EU) 2018/1999, och i 
enlighet med det förfarande och den 
tidsplan som fastställs i den artikeln, 
lägga fram en bedömning av sitt 
tillståndsförfarande och de 
förbättringsåtgärder som ska vidtas i 
enlighet med riktlinjerna.”

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led db (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 9b:
”9b. Medlemsstaterna ska vara skyldiga 
att utveckla processer för strategisk 
planering, i syfte att identifiera tillgänglig 
mark för genomförande av projekt för 
förnybar energi, särskilt skadad mark och 
mark som är tillgänglig för flera 
användningsområden, såsom 
jordbruksmark och 
inlandsvattenförekomster där projekt för 
förnybar energi kan genomföras.”

Ändringsförslag 54
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led dc (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 9c:
”9c. Kommissionen ska bedöma 
åtgärderna för förbättring och poängsätta 
medlemsstaternas 
nyckelprestationsindikatorer. Denna 
information ska offentliggöras. 
Kommissionen ska införa incitament för 
medlemsstater som fått bättre resultat i 
bedömningen av 
nyckelprestationsindikatorer, inbegripet 
prioriterad tillgång till EU-medel för 
projekt för förnybar energi.”

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led dd (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd)  Följande punkt ska läggas till som 
punkt 9d:
”9d. Medlemsstaterna ska anta 
strategisk planering för utveckling av 
projekt för förnybar energi i vilka man 
prioriterar användningen av tillgängliga 
områden med låg ekologisk känslighet 
och undviker att använda strikt skyddade 
områden för energiutveckling, eftersom 
dessa områden utgör grundläggande 
instrument för att stoppa förlusten av den 
biologiska mångfalden.”

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
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Artikel 1 – led 6
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att främja produktion och 
användning av förnybar energi i 
byggsektorn ska varje medlemsstat 
fastställa ett vägledande mål för andelen 
förnybar energi i den slutliga 
energianvändningen i sin byggsektor 2030 
som är förenligt med ett vägledande mål på 
minst 49 % energi från förnybara 
energikällor i byggsektorn i unionens 
slutliga energianvändning 2030. Det 
nationella målet ska uttryckas som en andel 
av den nationella slutliga 
energianvändningen och beräknas i 
enlighet med den metod som anges i artikel 
7. Varje medlemsstat ska inkludera sitt mål 
i de uppdaterade integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som överlämnas i 
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999 samt information om hur den 
planerar att uppnå det.

1. För att främja produktion och 
användning av förnybar energi i 
byggsektorn ska varje medlemsstat 
fastställa ett vägledande mål för andelen 
förnybar energi på plats eller i närheten 
eller system anslutna till förnybara 
energikällor i den slutliga 
energianvändningen i sin byggsektor 2030 
som är förenligt med ett vägledande mål på 
minst 49 % energi från förnybara 
energikällor i byggsektorn i unionens 
slutliga energianvändning 2030. Det 
nationella målet ska uttryckas som en andel 
av den nationella slutliga 
energianvändningen och beräknas i 
enlighet med den metod som anges i artikel 
7. Varje medlemsstat ska inkludera sitt mål 
i de uppdaterade integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som överlämnas i 
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999 samt information om hur den 
planerar att uppnå det med vägledning av 
bland annat principen om 
kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa åtgärder i sina 
byggregler och byggnormer och, i 
tillämpliga fall, i sina stödsystem, för att 
öka andelen el och uppvärmning och 
kylning från förnybara energikällor i 
byggnadsbeståndet, inbegripet nationella 
åtgärder till förmån för avsevärda ökningar 
av egenanvändningen av förnybar energi, 

Medlemsstaterna ska införa åtgärder i sina 
byggregler och byggnormer och, i 
tillämpliga fall, i sina stödsystem, för att 
öka andelen el och uppvärmning och 
kylning från förnybara energikällor i 
byggnadsbeståndet, inbegripet nationella 
åtgärder till förmån för avsevärda ökningar 
av egenanvändningen av förnybar energi, 
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gemenskaper för förnybar energi och lokal 
energilagring, i kombination med 
energieffektiviseringar avseende 
kraftvärme och passiv-, nära-nollenergi- 
och nollenergibyggnader.

gemenskaper för förnybar energi, lokal 
delning av förnybar energi och lokal 
energilagring, i kombination med 
energieffektiviseringar avseende 
kraftvärme och passiv-, nära-nollenergi- 
och nollenergibyggnader, och så att 
hänsyn tas till innovativ teknik.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå den vägledande andel 
förnybar energi som anges i punkt 1 ska 
medlemsstaterna i sina byggregler och 
byggnormer och, i tillämpliga fall, i sina 
stödsystem eller på andra sätt som har 
motsvarande verkan kräva att miniminivåer 
av energi från förnybara energikällor 
används i byggnader, i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2010/31/EU. 
Medlemsstaterna ska möjliggöra att dessa 
miniminivåer uppnås genom, bland annat, 
ett effektivt system för fjärrvärme och 
fjärrkyla.

För att uppnå den vägledande andel 
förnybar energi som anges i punkt 1 ska 
medlemsstaterna i sina byggregler och 
byggnormer och, i tillämpliga fall, i sina 
stödsystem eller på andra sätt som har 
motsvarande verkan, i enlighet med 
principen om energieffektivitet först enligt 
definitionen i artikel 12 led 18 i 
förordning (EU) 2018/1999, kräva att 
miniminivåer av energi från förnybara 
energikällor används i byggnader, i 
enlighet med bestämmelserna i direktiv 
2010/31/EU. Medlemsstaterna ska 
möjliggöra att dessa miniminivåer uppnås 
genom, bland annat, ett effektivt system för 
fjärrvärme och fjärrkyla.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
offentliga byggnader på nationell, regional 
och lokal nivå föregår med gott exempel 
när det gäller andelen förnybar energi som 
används, i enlighet med bestämmelserna i 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
offentliga byggnader på nationell, regional 
och lokal nivå föregår med gott exempel 
när det gäller andelen förnybar energi som 
används, i enlighet med bestämmelserna i 
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artikel 9 i direktiv 2010/31/EU och 
artikel 5 i direktiv 2012/27/EU. 
Medlemsstaterna får bland annat 
möjliggöra att denna skyldighet fullgörs 
genom att föreskriva att taken i offentliga 
eller blandade privat-offentliga byggnader 
ska användas av tredje part för 
anläggningar som producerar energi från 
förnybara energikällor.

artikel 9 i direktiv 2010/31/EU och 
artikel 5 i direktiv 2012/27/EU. 
Medlemsstaterna får bland annat 
möjliggöra att denna skyldighet fullgörs 
genom att föreskriva att taken och andra 
användbara utrymmen ovan och under 
markytan i offentliga eller blandade privat-
offentliga byggnader ska användas av 
tredje part för anläggningar som producerar 
energi från förnybara energikällor. 
Medlemsstaterna ska främja och stödja 
samarbete mellan lokala myndigheter och 
samhällen för förnybar energi inom 
byggsektorn.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att uppnå den vägledande andel 
förnybar energi som anges i punkt 1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
system och utrustning för förnybar värme 
och kyla. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna använda alla lämpliga 
åtgärder, verktyg och incitament, 
inbegripet bland annat energietiketter som 
utarbetats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/136926, 
energicertifikat i enlighet med direktiv 
2010/31/EU, eller andra lämpliga certifikat 
eller standarder som tagits fram nationellt 
eller på unionsnivå, och ska säkerställa att 
lämplig information och rådgivning ges om 
förnybara, mycket energieffektiva 
alternativ såväl som om vilka 
finansieringsinstrument och 
stimulansåtgärder som finns tillgängliga 
för att främja ett ökat utbyte av gamla 
värmesystem och ökad omställning till 
lösningar som baseras på förnybar energi.”

4. För att uppnå den vägledande andel 
förnybar energi som anges i punkt 1 och 
underlätta en effektiv integrering av den 
ska medlemsstaterna främja användningen 
av de för ett visst lokalt sammanhang mest 
hållbara och energieffektiva systemen och 
utrustningarna för förnybar värme och 
kyla, inbegripet smarta system och 
utrustningar, och inbegripet innovativ 
teknik. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna använda alla lämpliga 
åtgärder, verktyg och incitament, 
inbegripet bland annat energietiketter som 
utarbetats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/136926, 
energicertifikat i enlighet med direktiv 
2010/31/EU, eller andra lämpliga certifikat 
eller standarder som tagits fram nationellt 
eller på unionsnivå, och ska säkerställa att 
lämplig information och rådgivning ges om 
förnybara, mycket energieffektiva 
alternativ såväl som om vilka 
finansieringsinstrument och 
stimulansåtgärder som finns tillgängliga 
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för att främja ett ökat utbyte av gamla 
värmesystem och ökad omställning till 
lösningar som baseras på förnybar energi.”

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 20a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska kräva att 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystemen inom sina territorier 
tillgängliggör information om andelen 
förnybar el och andelen växthusgasutsläpp 
i den levererade elen i varje elområde, så 
exakt som möjligt och så nära realtid som 
möjligt, men med tidsintervall på högst en 
timme, med prognoser om sådana finns 
tillgängliga. Denna information ska göras 
tillgänglig digitalt på ett sätt som 
säkerställer att den kan användas av 
elmarknadens aktörer, aggregatorer, 
konsumenter och slutanvändare, och att 
den kan läsas med hjälp av apparater för 
elektronisk kommunikation såsom smarta 
mätarsystem, laddningspunkter för 
elfordon, värme- och kylsystem och system 
för energiförvaltning av byggnader.

”1. Medlemsstaterna ska kräva att 
systemansvariga för överförings- eller 
distributionssystemen inom sina territorier 
tillgängliggör information om andelen 
förnybar el och andelen växthusgasutsläpp 
i den levererade elen i varje elområde, så 
exakt som möjligt och så nära realtid som 
möjligt, men med tidsintervall på högst en 
timme, med prognoser om sådana finns 
tillgängliga. Medlemsstaterna ska kräva 
att systemansvariga för 
distributionssystemen hjälper 
systemansvariga för överföringssystemen 
att samla in nödvändig information, om 
systemansvariga för överföringssystemen 
enligt nationell lagstiftning inte har 
tillgång till all information som behövs. 
Denna information ska göras tillgänglig 
digitalt på ett sätt som säkerställer att den 
kan användas av elmarknadens aktörer, 
aggregatorer, konsumenter och 
slutanvändare, och att den kan läsas med 
hjälp av apparater för elektronisk 
kommunikation såsom smarta 
mätarsystem, laddningspunkter för 
elfordon, värme- och kylsystem och system 
för energiförvaltning av byggnader.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv (EU) 2018/2001
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Artikel 20a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver kraven i [förslaget till förordning 
om batterier och förbrukade batterier, om 
upphävande av direktiv 2006/66/EG och 
om ändring av förordning (EU) 2019/1020] 
ska medlemsstaterna se till att tillverkare 
av batterier för hemmabruk och 
industribatterier möjliggör tillgång i realtid 
till grundläggande information om 
batterihanteringssystemet, inbegripet 
batterikapacitet, hälsotillstånd, 
laddningsstatus och effektbörvärde, för 
batteriägare och batterianvändare samt för 
tredje parter som agerar på deras vägnar, 
såsom byggnadsenergiförvaltningsföretag 
och aktörer på elmarknaden, på icke-
diskriminerande villkor och kostnadsfritt.

Utöver kraven i [förslaget till förordning 
om batterier och förbrukade batterier, om 
upphävande av direktiv 2006/66/EG och 
om ändring av förordning (EU) 2019/1020] 
ska medlemsstaterna se till att tillverkare 
av batterier för hemmabruk och 
industribatterier på ett transparent sätt 
möjliggör tillgång i realtid till 
grundläggande information om 
batterihanteringssystemet, inbegripet 
batterikapacitet, hälsotillstånd, 
laddningsstatus och effektbörvärde, för 
batteriägare och batterianvändare samt för 
tredje parter som agerar på deras vägnar, 
såsom byggnadsenergiförvaltningsföretag 
och aktörer på elmarknaden, på icke-
diskriminerande villkor och kostnadsfritt.

Motivering

Dessa krav bör bibehållas i denna förordning.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 20a – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
fordonstillverkarna i realtid tillgängliggör 
fordonsdata om batteriets hälsotillstånd, 
batteriets laddningsstatus, batteriets 
effektbörvärde, batterikapacitet samt 
geografisk position för elfordon till ägare 
och användare av elfordon samt till tredje 
parter som agerar på uppdrag av ägarna 
och användarna, såsom aktörer på 
elmarknaden och leverantörer av 
elektromobilitetstjänster, på icke-
diskriminerande villkor och kostnadsfritt, 

Medlemsstaterna ska se till att 
fordonstillverkarna på ett transparent sätt i 
realtid tillgängliggör fordonsdata om 
batteriets hälsotillstånd, batteriets 
laddningsstatus, batteriets effektbörvärde, 
batterikapacitet samt geografisk position 
för elfordon till ägare och användare av 
elfordon samt till tredje parter som agerar 
på uppdrag av ägarna och användarna, 
såsom aktörer på elmarknaden och 
leverantörer av elektromobilitetstjänster, på 
icke-diskriminerande villkor och 
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utöver ytterligare krav i förordningen om 
typgodkännande och marknadstillsyn.

kostnadsfritt, utöver ytterligare krav i 
förordningen om typgodkännande och 
marknadstillsyn.

Motivering

Dessa krav bör bibehållas i denna förordning.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 20a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det nationella regelverket inte 
diskriminerar deltagande på 
elmarknaderna, inbegripet hantering av 
överbelastning och tillhandahållande av 
flexibilitets- och balanseringstjänster, för 
små eller mobila system såsom batterier för 
hemmabruk och elfordon, både direkt och 
genom aggregering.”

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det nationella regelverket inte 
diskriminerar deltagande på 
elmarknaderna, inbegripet hantering av 
överbelastning och tillhandahållande av 
flexibilitets- och balanseringstjänster, för 
fjärrvärme- och fjärrkylnät, för små eller 
mobila system såsom batterier för 
hemmabruk, elfordon, enheter för 
värmeenergilagring och smarta elektriska 
anordningar och system för uppvärmning 
och kylning, och andra smarta enheter 
som underlättar konsumenternas flexibla 
förbrukning av förnybar el, både direkt 
och genom aggregering. Medlemsstaterna 
ska skapa lika villkor för mindre 
marknadsaktörer, särskilt gemenskaper 
för förnybar energi, så att de kan delta på 
marknaden utan att utsättas för en 
oproportionell administrativ börda eller 
regelbörda.

Motivering

Regulatory frameworks on electricity markets should not discriminate against the 
participation of household consumers vis-à-vis other actors, regardless of whether they are 
providing demand response through their electric vehicle, batteries or other devices 
facilitating it (e.g. heating and cooling appliances). Moreover new Article 20a of the RED II 
proposes a number of measures aiming to facilitate integration of renewable electricity into 
the energy system. We support more transparency in the grid, both for system operators and 
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for users of the grid, and we would support strengthening language to ensure that system 
operators are able to measure what is going on in real-time. Nevertheless, we regret that 
most of the measures contained in this article focus on the interaction between electric 
vehicles and the electricity grid. This neglects a general approach to foster interaction 
between renewable electricity in heating and cooling and in industry. Such links need to be 
addressed in order to make Article 20a a more meaningful tool to promote system integration, 
particularly at the local level. Furthermore, paragraph 4 of Article 20a should mention the 
need to ensure national regulatory frameworks provide a level playing field for smaller 
market actors such as RECs.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
 Direktiv (EU) 2018/2001
 Artikel 22a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sträva efter att öka 
andelen förnybara energikällor i den 
mängd energikällor som används för 
slutenergiändamål och icke-
energirelaterade ändamål inom 
industrisektorn med en vägledande 
genomsnittlig årlig ökning på 1,1 
procentenheter senast 2030.

Medlemsstaterna ska sträva efter att främja 
elektrifiering och öka andelen förnybara 
energikällor i den mängd energikällor som 
används för slutenergiändamål och icke-
energirelaterade ändamål inom 
industrisektorn med en vägledande 
genomsnittlig årlig ökning på 
1,1 procentenheter senast 2030.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 22a – punkt 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
bidraget från de förnybara drivmedel av 
icke-biologiskt ursprung som används för 
slutlig energirelaterade och icke-
energirelaterade ändamål ska vara 50 % av 
det väte som används för slutlig 
energirelaterade och icke-energirelaterade 
ändamål i industrin senast 2030. För 
beräkningen av den procentsatsen ska 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
bidraget från de förnybara drivmedel av 
icke-biologiskt ursprung som används för 
slutliga energirelaterade och icke-
energirelaterade ändamål ska vara 50 % av 
det väte som används för slutliga 
energirelaterade och icke-energirelaterade 
ändamål i sektorer där det är svårt att 
uppnå minskningar, såsom 
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följande formel gälla: högtemperaturindustrier och sektorerna 
för luftfart och sjöfart där elektrifiering 
före 2030 inte är en möjlig lösning. För 
beräkningen av den procentsatsen ska 
följande formel gälla:

Motivering

Förnybar vätgas saknar för närvarande omfattning och mognad och är fortfarande dyrare än 
andra alternativ. Integreringen av förnybar vätgas måste därför inriktas på 
slutanvändningssektorer där det inte finns några andra effektiva alternativ, såsom luftfart, 
sjöfart och högtemperaturindustrier.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att främja användningen av förnybar 
energi inom värme- och kylsektorn ska 
varje medlemsstat öka andelen förnybar 
energi i den sektorn med minst 1,1 
procentenheter som årligt genomsnitt 
beräknat för perioderna 2021–2025 och 
2026–2030 med utgångspunkt från andelen 
förnybar energi inom värme- och 
kylsektorn 2020, uttryckt i nationell andel 
av den slutliga energianvändningen 
(brutto) och beräknat i enlighet med den 
metod som anges i artikel 7.

I syfte att främja användningen av förnybar 
energi inom värme- och kylsektorn ska 
varje medlemsstat öka andelen förnybar 
energi i den sektorn med minst 
2 procentenheter som årligt genomsnitt 
beräknat för perioderna 2021–2025 och 
2026–2030 med utgångspunkt från andelen 
förnybar energi inom värme- och 
kylsektorn 2020, uttryckt i nationell andel 
av den slutliga energianvändningen 
(brutto) och beräknat i enlighet med den 
metod som anges i artikel 7.

Motivering

Det bindande målet på 2 procentenheter som krävs för att minska koldioxidutsläppen från 
uppvärmning och kylning 2030, enligt kommissionens konsekvensbedömning.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
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Artikel 23 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Medlemsstaterna ska göra en 
bedömning av sin potential vad gäller 
energi från förnybara energikällor och 
användningen av spillvärme och spillkyla 
inom värme- och kylsektorn, inbegripet, 
när så är lämpligt, en analys av områden 
som är lämpliga för utbyggnad med låg 
ekologisk risk och av potentialen för 
småskaliga hushållsprojekt. Bedömningen 
ska innehålla milstolpar och åtgärder för att 
öka andelen förnybar energi inom 
uppvärmning och kylning och, när så är 
lämpligt, användningen av spillvärme och 
spillkyla genom fjärrvärme och fjärrkyla i 
syfte att fastställa en långsiktig nationell 
strategi för minskade koldioxidutsläpp från 
uppvärmning och kylning. Bedömningen 
ska ingå i de integrerade nationella energi- 
och klimatplaner som avses i artiklarna 3 
och 14 i förordning (EU) 2018/1999 och 
ska åtfölja den heltäckande bedömning av 
värme och kyla som krävs enligt artikel 
14.1 i direktiv 2012/27/EU.”

1a. Medlemsstaterna ska göra en 
bedömning av sin potential vad gäller 
energi från förnybara energikällor och 
användningen av spillvärme och spillkyla 
inom värme- och kylsektorn, inbegripet en 
analys av områden som är lämpliga för 
utbyggnad med låg ekologisk risk, särskilt 
när det gäller dricksvattenkällor, och av 
potentialen för småskaliga hushållsprojekt 
och ska ta fram en detaljerad karta över 
dessa områden för att stärka de lokala och 
regionala myndigheterna. Bedömningen 
ska innehålla milstolpar och åtgärder för att 
öka andelen förnybar energi inom 
uppvärmning och kylning och, när så är 
lämpligt, användningen av spillvärme och 
spillkyla genom fjärrvärme och fjärrkyla i 
syfte att fastställa en långsiktig nationell 
strategi för minskade koldioxidutsläpp från 
uppvärmning och kylning. Bedömningen 
ska använda de mätdata som fastställts i 
enlighet med artikel 6 i direktiv 
2008/50/EG om luftkvalitet, i synnerhet 
med avseende på PM2,5. Som en del av 
denna bedömning ska medlemsstaterna 
utarbeta en färgkodningskarta över zoner 
och tätbebyggelse där det fastställs 
områden där vissa typer av förnybara 
energikällor för uppvärmning och kylning 
kan skapa oproportionerliga kostnader, 
för att säkerställa att koncentrationerna 
av PM2,5 i luften inte överskrider 
målvärdet. I dessa områden ska 
fjärrvärme och fjärrkyla inte baseras på 
respektive förnybara energikällor. 
Bedömningen ska ingå i de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
avses i artiklarna 3 och 14 i förordning 
(EU) 2018/1999 och ska åtfölja den 
heltäckande bedömning av värme och kyla 
som krävs enligt artikel 14.1 i direktiv 
2012/27/EU.

Ändringsförslag 69



PE703.044v02-00 54/86 AD\1254777SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 1a – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
regionala och lokala myndigheter med en 
stadsbefolkning på mer än 
20 000 invånare eller en 
landsbygdsbefolkning på mer än 
5 000 invånare utarbetar lokala planer för 
förnybar uppvärmning och kylning, och 
där anger eventuella infrastrukturkrav.
Medlemsstaterna får också använda stöd 
från den fond som inrättats genom 
[förordningen om inrättande av en social 
klimatfond] för att finansiera dessa 
planer.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led cb (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) I punkt 3 ska följande stycke 1a 
läggas till:
”I enlighet med artikel 15 i direktivet om 
byggnaders energiprestanda ska 
medlemsstaterna säkerställa att det 
inrättas faciliteter för tekniskt bistånd, 
bland annat genom gemensamma 
kontaktpunkter, som riktar sig till alla 
aktörer som deltar i 
byggnadsrenoveringar, däribland 
renovering och utbyte av utrustning för 
förnybar uppvärmning och kylning, 
inbegripet bostadsägare och 
administrativa, finansiella och 
ekonomiska aktörer, inbegripet små och 
medelstora företag.”
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Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Installation av högeffektiva system 
för uppvärmning och kylning med förnybar 
energi i byggnader eller användning av 
förnybar energi eller spillvärme och 
spillkyla i industriella uppvärmnings- och 
kylningsprocesser.

b) Installation av högeffektiva system 
för uppvärmning och kylning med förnybar 
energi i byggnader och användning av 
förnybar energi eller spillvärme och 
spillkyla i industriella uppvärmnings- och 
kylningsprocesser.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kapacitetsuppbyggnad för 
nationella och lokala myndigheter för att 
planera och genomföra projekt och 
infrastrukturer med förnybar energi.

d) Kapacitetsuppbyggnad för 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter för att kartlägga potentialen 
för lokal förnybar värme och kyla, och för 
att planera, genomföra och ge råd om 
projekt och infrastrukturer med förnybar 
energi.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Främjande av värmeköpsavtal för 
företagskunder och små kollektiva 
konsumenter.

f) Främjande av avtal om inköp av 
förnybar värme och kyla för 
företagskunder och små kollektiva 
konsumenter, däribland små och 
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medelstora företag.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Planerade ersättningssystem för 
fossila uppvärmningssystem eller system 
för utfasning av fossila bränslen med 
milstolpar.

g) Införande och/eller påskyndande 
av ersättningssystem för fossila 
uppvärmningssystem och system för 
utfasning av fossila bränslen med 
milstolpar.

Motivering

Över hälften av EU:s bestånd av enskilda olje- och gaspannor befinner sig i andra halvan av 
sin tekniska livslängd (livslängd 20 år) eller är äldre än så. Dessa måste bytas ut fram till 
2030 och ersättas med förnybara lösningar för att undvika fossil inlåsning.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid antagande och genomförande av de 
åtgärderna ska medlemsstaterna säkerställa 
att de är tillgängliga för alla konsumenter, 
särskilt utsatta konsumenter med låg 
inkomst, som annars inte skulle ha 
tillräckligt startkapital för att kunna dra 
nytta av dem.

Vid antagande och genomförande av de 
åtgärderna ska medlemsstaterna säkerställa 
att de är tillgängliga för alla konsumenter, 
särskilt utsatta konsumenter med låg 
inkomst, som annars inte skulle ha 
tillräckligt startkapital för att kunna dra 
nytta av effektiva värme- och kyllösningar 
med förnybara energikällor. För att 
ytterligare effektivisera användningen av 
relevanta åtgärder ska kommissionen 
senast den ... [ett år efter ikraftträdandet 
av detta ändringsdirektiv] utfärda 
harmoniserade riktlinjer om bland annat, 
men inte enbart, utformningen och 
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genomförandet av värmeköpsavtal.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led -a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 24 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Följande punkt ska införas som 
punkt -1, :
”-1. Medlemsstaterna ska stödja 
renovering av befintliga och utveckling av 
nya nätverk för fjärrvärme och fjärrkyla 
som enbart drivs med förnybara 
energikällor samt spillvärme eller 
spillkyla, efter en positiv ekonomisk och 
miljömässig kostnads-nyttoanalys som 
görs i samarbete med involverade lokala 
myndigheter.”

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om energiprestanda och 
andelen förnybar energi i deras system för 
fjärrvärme och fjärrkyla tillhandahålls 
slutkonsumenterna på ett lättillgängligt 
sätt, exempelvis på fakturor eller på 
leverantörernas webbplatser och på 
begäran. Informationen om andelen 
förnybar energi ska uttryckas åtminstone 
som en procentandel av den slutliga 
bruttoförbrukningen av värme och kyla 
som tilldelats kunderna i ett visst 
fjärrvärme- och fjärrkylsystem, inklusive 
information om hur mycket energi som 

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om energiprestanda och 
andelen av varje typ av energi och 
spillvärme som används i deras system för 
fjärrvärme och fjärrkyla och de därmed 
förbundna växthusgasutsläppen 
tillhandahålls slutkonsumenterna på ett 
lättillgängligt sätt, åtminstone på fakturor 
och på leverantörernas webbplatser. 
Informationen om andelen och typen av 
förnybar energi ska uttryckas åtminstone 
som en procentandel av den slutliga 
bruttoförbrukningen av värme och kyla 
som tilldelats kunderna i ett visst 
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använts för att leverera en enhet värme till 
kunden eller slutanvändaren.”

fjärrvärme- och fjärrkylsystem, inklusive 
information om hur mycket energi och 
spillvärme som använts för att leverera en 
enhet värme till kunden eller 
slutanvändaren.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13 – led e
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 24 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en ram enligt 
vilken ansvariga för eldistributionssystem 
minst vart fjärde år, i samarbete med 
systemansvariga för fjärrvärme- och 
fjärrkylsystem inom deras respektive 
områden, utvärderar fjärrvärme- och 
fjärrkylsystemens potential att 
tillhandahålla balanseringstjänster och 
andra systemtjänster, inklusive 
efterfrågeflexibilitet och värmelagring av 
överskottsel från förnybara energikällor 
och om användningen av den fastställda 
potentialen skulle bli mer resurs- och 
kostnadseffektiv än alternativa lösningar.

Medlemsstaterna ska upprätta en ram enligt 
vilken ansvariga för eldistributionssystem 
minst vartannat år, i samarbete med 
systemansvariga för fjärrvärme- och 
fjärrkylsystem inom deras respektive 
områden, utvärderar fjärrvärme- och 
fjärrkylsystemens potential att 
tillhandahålla balanseringstjänster och 
andra systemtjänster, inklusive 
efterfrågeflexibilitet och värmelagring av 
överskottsel från förnybara energikällor 
och om användningen av den fastställda 
potentialen skulle bli mer resurs- och 
kostnadseffektiv än alternativa lösningar. I 
utvärderingen ska man i första hand 
beakta alternativ till nätutbyggnad i 
enlighet med principen om 
energieffektivitet först.

Motivering

Utvärderingens periodicitet bör anpassas till artikel 32 i eldirektivet om nätutvecklingsplaner 
för distributionssystem (minst vartannat år). Eftersom denna utvärdering av potentialen för 
fjärrvärme och fjärrkyla, vilken görs av systemansvariga för eldistributionssystem, används 
som underlag för systemansvarigas beslut om nätplanering, nätinvesteringar och 
infrastrukturutveckling, bör utvärderingens periodicitet anpassas till den (minst vartannat år) 
som gäller för de nätutvecklingsplaner som krävs enligt artikel 32.2 i eldirektivet 2019/944.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
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Artikel 1 – led 13 – led e
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 24 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underlätta 
samordningen mellan systemansvariga för 
fjärrvärme- och fjärrkylsystem och 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem för el för att säkerställa 
att balanserings-, lagrings- och andra 
flexibilitetstjänster, såsom 
efterfrågeflexibilitet, som tillhandahålls av 
systemansvariga för fjärrvärme- och 
fjärrkylsystem, kan delta på deras 
elmarknader.

Medlemsstaterna ska underlätta 
samordningen mellan systemansvariga för 
fjärrvärme- och fjärrkylsystem och 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem för el för att säkerställa 
att balanserings-, lagrings- och andra 
flexibilitetstjänster, såsom 
efterfrågeflexibilitet, som tillhandahålls av 
systemansvariga för fjärrvärme- och 
fjärrkylsystem, kan delta på deras 
elmarknader på icke-diskriminerande 
villkor.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) andelen avancerade biodrivmedel 
och biogas som produceras från de 
bränsleråvaror som förtecknas i del A i 
bilaga IX av den energi som levereras till 
transportsektorn är minst 0,2 % 2022, 
0,5 % 2025 och 2,2 % 2030, och andelen 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung är minst 2,6 % 2030.

b) andelen avancerade biodrivmedel 
och biogas som produceras från de 
bränsleråvaror som förtecknas i del A i 
bilaga IX av den energi som levereras till 
transportsektorn är minst 0,2 % 2022, 
0,5 % 2025 och 2,2 % 2030, och andelen 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung är minst 2,6 % 2030.

Bränsleleverantörer ska leverera minst 
0,8 % av förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung till sjöfarten. En 
medlemsstat som inte har några 
kusthamnar på sitt territorium får välja 
att inte tillämpa denna bestämmelse. 
Varje medlemsstat som har för avsikt att 
utnyttja detta undantag ska meddela 
kommissionen detta senast ett år efter den 
... [datumet för detta ändringsdirektivs 
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ikraftträdande]. Kommissionen ska även 
underrättas om eventuella senare 
ändringar.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fastställa den 
skyldighet som avses i första stycket leden 
a och b, för att säkerställa att de mål som 
anges där uppnås, bland annat genom 
åtgärder som är inriktade på volymer, 
energiinnehåll eller växthusgasutsläpp, 
förutsatt att det kan visas att den 
minskning av växthusgasintensitet och de 
minimiandelar som avses i första stycket 
leden a och b uppnås.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inrätta en 
mekanism som gör det möjligt för 
bränsleleverantörer på deras territorium att 
utbyta krediter för leverans av förnybar 
energi till transportsektorn. Ekonomiska 
aktörer som levererar el från förnybara 
energikällor till elfordon via offentliga 
laddningspunkter ska få krediter, oavsett 
om de ekonomiska aktörerna omfattas av 
den skyldighet som medlemsstaten har 
fastställt för bränsleleverantörer, och får 
sälja dessa krediter till bränsleleverantörer, 
som ska ha rätt att använda krediterna för 
att fullgöra den skyldighet som anges i 

2. Medlemsstaterna ska inrätta en 
mekanism som gör det möjligt för 
bränsleleverantörer på deras territorium att 
utbyta krediter för leverans av förnybar 
energi till transportsektorn. Ekonomiska 
aktörer som levererar el från förnybara 
energikällor till elfordon, via offentliga 
laddningspunkter och där det är tekniskt 
möjligt, via privata och halvoffentliga 
laddningspunkter, ska få krediter, oavsett 
om de ekonomiska aktörerna omfattas av 
den skyldighet som medlemsstaten har 
fastställt för bränsleleverantörer, och får 
sälja dessa krediter till bränsleleverantörer, 
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punkt 1 första stycket.” som ska ha rätt att använda krediterna för 
att fullgöra den skyldighet som anges i 
punkt 1 första stycket.”

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För beräkningen av en medlemsstats 
slutliga energianvändning (brutto) från 
förnybara energikällor som avses i artikel 7 
och av det mål för minskningen av 
växthusgasintensiteten som avses i artikel 
25.1 första stycket led a ska andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen, 
samt andelen biomassabränslen som 
konsumeras inom transportsektorn, om de 
framställs ur livsmedels- och fodergrödor, 
vara högst en procentenhet högre än 
andelen sådana bränslen i den slutliga 
energianvändningen inom 
transportsektorn i den medlemsstaten 
2020 och högst uppgå till 7 % av den 
slutliga energianvändningen inom 
transportsektorn i den medlemsstaten.”

För beräkningen av en medlemsstats 
slutliga energianvändning (brutto) från 
förnybara energikällor som avses i artikel 7 
och av det mål för minskningen av 
växthusgasintensiteten som avses i 
artikel 25.1 första stycket led a ska andelen 
biodrivmedel och flytande biobränslen, 
samt andelen biomassabränslen som 
konsumeras inom transportsektorn, om de 
framställs ur livsmedels- och fodergrödor 
som inte är råvaror med hög risk för 
indirekt ändring av markanvändning för 
vilka en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora 
kollager observeras, vara högst hälften av 
andelen sådana bränslen i den slutliga 
energianvändningen inom transportsektorn 
i den medlemsstaten.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 15 – led a – led ia (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ia) Tredje stycket ska ersättas med 
följande:

Medlemsstaterna får fastställa ett lägre 
gränsvärde och får, vid tillämpningen av 
artikel 29.1, skilja mellan olika 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som framställs ur 

”Medlemsstaterna får fastställa ett lägre 
gränsvärde och får, vid tillämpningen av 
artikel 29.1, skilja mellan olika 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som framställs ur 
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livsmedels- och fodergrödor, med 
beaktande av bästa tillgängliga information 
om inverkan på indirekt ändring av 
markanvändning. Medlemsstaterna får 
exempelvis fastställa ett lägre gränsvärde 
för andelen biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen som 
framställs ur oljegrödor.

livsmedels- och fodergrödor, med 
beaktande av bästa tillgängliga information 
om inverkan på indirekt ändring av 
markanvändning och kaskadprincipen. 
Medlemsstaterna får exempelvis fastställa 
ett lägre gränsvärde för andelen 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som framställs ur 
oljegrödor.”

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15 – led a – led ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 4 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Fjärde stycket ska ersättas med 
följande:

ii) Fjärde stycket ska utgå.

”Om andelen biodrivmedel och flytande 
biobränslen, samt andelen 
biomassabränslen som konsumeras inom 
transportsektorn, som framställs ur 
livsmedels- och fodergrödor i en 
medlemsstat begränsas till en andel som 
är lägre än 7 % eller en medlemsstat 
beslutar att begränsa andelen ytterligare, 
får den medlemsstaten minska det mål för 
minskningen av växthusgasintensiteten 
som avses i artikel 25.1 första stycket led 
a, i enlighet med detta, med beaktande av 
det bidrag till minskningen av 
växthusgasutsläpp som dessa bränslen 
skulle haft. I detta syfte ska 
medlemsstaterna anse att dessa bränslen 
minskar växthusgasutsläppen med 50 %.”

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15 – led ba (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 26 – punkt 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ba) Punkt 2 ska ersättas med följande:
2. För beräkningen av en medlemsstats 
slutliga energianvändning (brutto) från 
förnybara energikällor som avses i artikel 7 
och den minimiandel som avses i första 
stycket i artikel 25.1, ska andelen flytande 
biobränslen och biomassabränslen som 
framställs ur livsmedels- och fodergrödor 
med hög risk för indirekt ändrad 
markanvändning och fodergrödor för vilka 
en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora 
kollager observeras, inte överstiga 
användningsnivån av sådana bränslen i den 
medlemsstaten år 2019, såvida de inte är 
certifierade som biodrivmedel, flytande 
biobränslen eller biomassabränslen med 
låg risk för indirekt ändrad 
markanvändning enligt denna punkt:

”2. För beräkningen av en medlemsstats 
slutliga energianvändning (brutto) från 
förnybara energikällor som avses i artikel 7 
och den minimiandel som avses i första 
stycket i artikel 25.1, ska andelen flytande 
biobränslen och biomassabränslen som 
framställs ur livsmedels- och fodergrödor 
med hög risk för indirekt ändrad 
markanvändning och fodergrödor för vilka 
en betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora 
kollager observeras, inte överstiga 
användningsnivån av sådana bränslen i den 
medlemsstaten år 2019.

Från den 31 december 2023 till senast den 
31 december 2030 ska den gränsen 
successivt sänkas till 0 %.

Fram till den 1 juli 2023 ska den gränsen 
sänkas till 0 %. Denna bestämmelse ska 
även tillämpas på soja och dess 
biprodukter och biprodukter från 
palmoljeproduktion.

Kommissionen ska senast den 1 februari 
2019 anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 35 för att komplettera detta direktiv 
genom att fastställa kriterier för 
certifiering av biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen med 
låg risk för indirekt ändrad 
markanvändning och för fastställande av 
bränsleråvaror med hög risk för indirekt 
ändring av markanvändning för vilka en 
betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora 
kollager observeras. Rapporten och den 
åtföljande delegerade akten ska baseras på 
bästa tillgängliga vetenskapliga data.

Kommissionen ska senast den 1 februari 
2019 anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 35 för att komplettera detta direktiv 
genom att ange kriterier för fastställande 
av bränsleråvaror med hög risk för indirekt 
ändring av markanvändning för vilka en 
betydande utvidgning av 
produktionsområdet till mark med stora 
kollager observeras. Rapporten och den 
åtföljande delegerade akten ska baseras på 
bästa tillgängliga vetenskapliga data.

Kommissionen ska senast den 1 september 
2023 se över de kriterier som fastställs i 
den delegerade akt som avses i fjärde 
stycket baserat på bästa tillgängliga 
vetenskapliga data och ska anta en 

Kommissionen ska senast den 1 juli 2022 
överlämna, till Europaparlamentet och 
rådet, en uppdatering av rapporten om 
status för utvidgningen av produktionen 
av relevanta livsmedels- och fodergrödor 
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delegerad akt i enlighet med artikel 35 om 
ändring av dessa kriterier, när så är 
lämpligt, och inbegripa en 
utvecklingsbana mot en gradvis 
minskning av bidraget till de unionsmål 
som fastställs i artikel 3.1 och den 
minimiandel som avses i artikel 25.1 
första stycket, av biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen med 
hög risk för indirekt ändring av 
markanvändning som produceras från 
råvaror för vilka en betydande utvidgning 
av produktionen till mark med stora 
kollager observeras.

över hela världen. Denna uppdatering 
måste inkludera de senaste uppgifterna 
från de två senaste åren när det gäller 
avskogning, särskilt i Sydamerika, och 
måste omfatta andra högriskvaror i 
kategorin råvaror med hög risk för 
indirekt ändring av markanvändning och 
deras biprodukter.

För den delegerade akten ska 
kommissionen ta ställning till en 
minskning av tröskelvärdet i artikel 3b i 
förordning (EU) 2019/807 vad gäller den 
maximala andelen genomsnittlig årlig 
utvidgning av det globala 
produktionsområdet till mark med stora 
kollager, i enlighet med de senaste 
vetenskapliga rönen. I förekommande fall 
ska förteckningen över bränsleråvaror 
med hög risk för indirekt ändring av 
markanvändning ändras i enlighet med 
detta.

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 16 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För förnybar el, genom att den 
mängd förnybar el som levereras till alla 
transportsätt multipliceras med de totala 
utsläpp från den fossila motsvarigheten till 
drivmedlet som anges i bilaga V.

iii) För förnybar el, genom att den 
mängd förnybar el som levereras till alla 
transportsätt multipliceras med de totala 
utsläpp från det motsvarande fossila 
drivmedlet som anges i bilaga V, för 
korrekt redovisning av de 
utsläppsminskningar som uppnåtts. 
Medlemsstater som genomför målet om 
minskning av växthusgasintensiteten i 
artikel 25.1 genom ett nationellt mål för 
andelen förnybar energi av den slutliga 
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energianvändningen i transportsektorn 
ska betrakta andelen förnybar el som fyra 
gånger så stor som dess energiinnehåll.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 16 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 27 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Andelen avancerade biodrivmedel 
och biogas som produceras från de råvaror 
som förtecknas i del A i bilaga IX och av 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung som levereras inom flyg- och 
sjöfartssektorn ska anses vara 1,2 gånger så 
stort som deras energiinnehåll.”

c) Andelen avancerade biodrivmedel 
och biogas som produceras från de råvaror 
som förtecknas i del A i bilaga IX och av 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung som levereras inom flyg- och 
sjöfartssektorn, däribland för resor till 
eller från tredje land, ska anses vara två 
gånger så stort som deras energiinnehåll.”

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17 – led ba (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 28 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 25 juni 2019 
och därefter vartannat år se över 
förteckningen över bränsleråvaror i delarna 
A och B i bilaga IX för att lägga till 
bränsleråvaror i enlighet med de principer 
som anges i tredje stycket.

Kommissionen ska senast den 25 juni 2019 
och därefter vartannat år se över 
förteckningen över bränsleråvaror i delarna 
A och B i bilaga IX för att lägga till och 
avföra bränsleråvaror i enlighet med de 
principer som anges i tredje stycket.

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 35 
för att ändra förteckningen över 
bränsleråvaror i delarna A och B i bilaga 
IX för att lägga till, men inte avföra, 
bränsleråvaror. Bränsleråvaror som endast 
kan bearbetas med avancerad teknik ska 
läggas till i del A i bilaga IX. Råvaror som 
kan bearbetas till biodrivmedel, eller 
biogas för transport, med beprövad teknik 
ska läggas till i del B i bilaga IX.

Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 35 
för att ändra förteckningen över 
bränsleråvaror i delarna A och B i 
bilaga IX för att lägga till eller avföra, 
bränsleråvaror. Bränsleråvaror som endast 
kan bearbetas med avancerad teknik ska 
läggas till i del A i bilaga IX. Råvaror som 
kan bearbetas till biodrivmedel, eller 
biogas för transport, med beprövad teknik 
ska läggas till i del B i bilaga IX.
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En sådan delegerad akt ska baseras på en 
analys av råvarans potential som 
bränsleråvara för framställning av 
biodrivmedel och biogas för transport med 
beaktande av samtliga följande aspekter:

En sådan delegerad akt ska baseras på en 
analys av råvarans potential som 
bränsleråvara för framställning av 
biodrivmedel och biogas för transport med 
beaktande av samtliga följande aspekter:

a) Principerna för den cirkulära ekonomin 
och för avfallshierarkin som fastställs i 
direktiv 2008/98/EG.

a) Principerna för den cirkulära ekonomin 
och för avfallshierarkin som fastställs i 
direktiv 2008/98/EG.

b) Unionens hållbarhetskriterier som 
fastställs i artikel 29.2–29.7.

b) Unionens hållbarhetskriterier som 
fastställs i artikel 29.2–29.7.

c) Behovet av att undvika betydande 
snedvridande effekter på marknaderna för 
(bi)produkter, avfall eller restprodukter.

c) Behovet av att undvika betydande 
snedvridande effekter på marknaderna för 
(bi)produkter, avfall eller restprodukter.

d) Potentialen för en betydande minskning 
av växthusgasutsläpp jämfört med fossila 
bränslen baserat på en livscykelbedömning 
av utsläpp.

d) Potentialen för en betydande minskning 
av växthusgasutsläpp jämfört med fossila 
bränslen baserat på en livscykelbedömning 
av utsläpp.

e) Behovet av att undvika negativa effekter 
på miljön och den biologiska mångfalden.

e) Behovet av att undvika negativa effekter 
på miljön och den biologiska mångfalden.

f) Behovet av att undvika att skapa 
ytterligare efterfrågan på mark.

f) Behovet av att undvika att skapa 
ytterligare efterfrågan på mark.

g) Principen om investeringssäkerhet, 
inbegripet investeringscykler i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a – led ia (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ia) I punkt 1 ska första stycket 
ersättas med följande:

Energi från biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen ska 
beaktas för de syften som avses i leden a, b 
och c i detta stycke endast om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade växthusgasutsläpp enligt 
punkterna 2–7 och 10:

”Energi från biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen ska 
beaktas för de syften som avses i leden a, b 
och c i detta stycke endast om de uppfyller 
hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade växthusgasutsläpp enligt 
punkterna 2–7 och 10, och om de 
respekterar avfallshierarkin enligt artikel 
4 i direktiv 2008/98/EG och den 
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kaskadprincip som avses i artikel 3.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a – led ia (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) I punkt 1 ska följande införas som 
stycke 1a:
”Energi från fasta biomassabränslen ska 
inte beaktas för de syften som avses i 
leden a, b och c i detta stycke om dessa 
härrör från primär träbiomassa enligt 
definitionen i artikel 2 i detta direktiv.”

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a – led ib (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse 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 10 för att beaktas för de syften som 
avses i första stycket a, b och c. Detta 
stycke 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 emellertid endast uppfylla 
kriterierna för minskade växthusgasutsläpp 
i punkt 10 för att beaktas för de syften som 
avses i leden a, b och c i första stycket. Vid 
användning av blandat avfall är 
operatörerna dock skyldiga att tillämpa 
system för sortering av blandat avfall av 
definierad kvalitet som syftar till att 
avlägsna fossila material. Detta stycke ska 
också tillämpas på avfall och restprodukter 
som först bearbetas till en produkt innan 
den bearbetas ytterligare till biodrivmedel, 
flytande biobränslen och 
biomassabränslen.

Ändringsförslag 93
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a – led ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– a) när det gäller fasta 
biomassabränslen: i anläggningar som 
producerar el, värme eller kyla med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
minst 5 MW,

– a) när det gäller fasta 
biomassabränslen: i anläggningar som 
producerar el, värme eller kyla med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
minst 7,5 MW, 

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a – led ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 4 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Över 200 m³ metanekvivalenter/h, 
mätt vid standardförhållanden för 
temperatur och tryck (dvs. 0 °C och ett 
atmosfärtryck på 1 bar).

i) Över 500 m³ metanekvivalenter/h, 
mätt vid standardförhållanden för 
temperatur och tryck (dvs. 0 °C och ett 
atmosfärtryck på 1 bar).

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led ab (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen producerade från 
agrobiomassa som beaktas för de syften 
som avses i punkt 1 första stycket a, b och 
c får inte produceras från råvaror från mark 
som har stort värde för den biologiska 
mångfalden, dvs. mark vars status i januari 
2008 eller därefter utgjordes av något av 
följande, oberoende av om marken 
fortfarande har denna status:

Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen producerade från 
agrobiomassa som beaktas för de syften 
som avses i punkt 1 första stycket a, b och 
c får inte produceras från råvaror från mark 
som har stort värde för den biologiska 
mångfalden, dvs. mark vars status i januari 
2008 eller därefter utgjordes av något av 
följande, oberoende av om marken 
fortfarande har denna status:

a) Naturskog och annan trädbevuxen mark, 
dvs. skog och annan trädbevuxen mark 

a) Naturskog, urskog och annan 
trädbevuxen mark, dvs. skog och annan 
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med inhemska arter, där det inte finns 
några klart synliga tecken på mänsklig 
verksamhet och där de ekologiska 
processerna inte störts i betydande 
utsträckning.

trädbevuxen mark med inhemska arter, där 
det inte finns några klart synliga tecken på 
mänsklig verksamhet och där de 
ekologiska processerna inte störts i 
betydande utsträckning.”

b) Skogar och annan trädbevuxen mark 
med stor biologisk mångfald som är rik på 
arter och inte skadad eller som den 
relevanta behöriga myndigheten har 
konstaterat ha stor biologisk mångfald, om 
det inte finns belägg för att 
råvaruproduktionen varit oskadlig ur 
naturskyddssynvinkel.

b) Skogar och annan trädbevuxen mark 
med stor biologisk mångfald som är rik på 
arter och inte skadad eller som den 
relevanta behöriga myndigheten har 
konstaterat ha stor biologisk mångfald, om 
det inte finns belägg för att 
råvaruproduktionen varit oskadlig ur 
naturskyddssynvinkel.

c) Områden som utsetts c) Områden som utsetts

i) i lag eller av den relevanta behöriga 
myndigheten för naturskyddssyften, eller

i) i lag eller av den relevanta behöriga 
myndigheten för naturskyddssyften, eller

ii) för att skydda sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter som 
är erkända i internationella avtal eller ingår 
i förteckningar som utarbetats av 
mellanstatliga organisationer eller av 
Internationella naturskyddsunionen, 
förutsatt att de erkänts i enlighet med 
artikel 30.4 första stycket, om det inte finns 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar dessa naturskyddssyften.

ii) för att skydda sällsynta, hotade eller 
utrotningshotade ekosystem eller arter som 
är erkända i internationella avtal eller ingår 
i förteckningar som utarbetats av 
mellanstatliga organisationer eller av 
Internationella naturskyddsunionen, 
förutsatt att de erkänts i enlighet med 
artikel 30.4 första stycket, om det inte finns 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar dessa naturskyddssyften.

d) Gräsmark med stor biologisk mångfald, 
omfattande mer än en hektar, som är

d) Gräsmark med stor biologisk mångfald, 
omfattande mer än en hektar, som är

i) naturlig, dvs. gräsmark som skulle förbli 
gräsmark i avsaknad av mänsklig 
verksamhet och som bibehåller den 
naturliga artsammansättningen och 
ekologiska särdrag och processer, eller

i) naturlig, dvs. gräsmark som skulle förbli 
gräsmark i avsaknad av mänsklig 
verksamhet och som bibehåller den 
naturliga artsammansättningen och 
ekologiska särdrag och processer, eller

ii) icke naturlig, dvs. gräsmark som skulle 
upphöra att vara gräsmark i avsaknad av 
mänsklig verksamhet och som är rik på 
arter och inte skadad och som den 
relevanta behöriga myndigheten har 
konstaterat ha stor biologisk mångfald, om 
det inte finns belägg för att skörd av 
råvaran är nödvändig för att bevara 
markens status som gräsmark med stor 
biologisk mångfald.

ii) icke naturlig, dvs. gräsmark som skulle 
upphöra att vara gräsmark i avsaknad av 
mänsklig verksamhet och som är rik på 
arter och inte skadad och som den 
relevanta behöriga myndigheten har 
konstaterat ha stor biologisk mångfald, om 
det inte finns belägg för att skörd av 
råvaran är nödvändig för att bevara 
markens status som gräsmark med stor 
biologisk mångfald.

iii) hedmark vars naturliga 
artsammansättning och ekologiska 
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särdrag och processer bibehålls.”

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led ca (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ca)  I punkt 4 ska första stycket 
ersättas med följande:

Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen producerade från 
agrobiomassa som beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 första stycket a, b och 
c ska inte produceras från råvaror från 
mark med stora kollager, dvs. mark vars 
status i januari 2008 utgjordes av något av 
följande, men som inte längre gör det:

”Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen producerade från 
agrobiomassa som beaktas för de syften 
som anges i punkt 1 första stycket a, b och 
c ska inte produceras från råvaror från 
mark med stora kollager, dvs. mark vars 
status i januari 2008 utgjordes av något av 
följande, men som inte längre gör det:

a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är täckt 
eller genomdränkt av vatten.

a) Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är täckt 
eller genomdränkt av vatten.

b) Kontinuerligt skogsklädda områden, 
dvs. mark som omfattar mer än en hektar 
med träd som är högre än fem meter och 
trädkronor som täcker mer än 30 % av 
ytan, eller med befintliga träd som kan 
uppnå dessa värden.

b) Kontinuerligt skogsklädda områden, 
dvs. mark som omfattar mer än en hektar 
med träd som är högre än fem meter och 
trädkronor som täcker mer än 30 % av 
ytan, eller med befintliga träd som kan 
uppnå dessa värden.

c) Mark som omfattar mer än en hektar 
med träd som är högre än fem meter och 
trädkronor som täcker mellan 10 % och 30 
% av ytan eller med befintliga träd som 
kan uppnå dessa värden, om det inte kan 
visas att kollagret i området före och efter 
omställning är sådant att, när den metod 
som anges i del C i bilaga V tillämpas, 
villkoren i punkt 10 i denna artikel skulle 
uppfyllas.

c) Mark som omfattar mer än en hektar 
med träd som är högre än fem meter och 
trädkronor som täcker mellan 10 % och 30 
% av ytan eller med befintliga träd som 
kan uppnå dessa värden, om det inte kan 
visas att kollagret i området före och efter 
omställning är sådant att, när den metod 
som anges i del C i bilaga V tillämpas, 
villkoren i punkt 10 i denna artikel skulle 
uppfyllas.

ca) Hedmark vars naturliga 
artsammansättning och ekologiska 
särdrag och processer bibehålls.

Ändringsförslag 97
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Biodrivmedel, flytande biobränslen 
och biomassabränslen som produceras från 
agrobiomassa eller skogsbiomassa som 
beaktas för de syften som anges i punkt 1 
första stycket led a, b och c ska inte 
framställas från råvaror som erhålls från 
mark som var torvmark i januari 2008, 
såvida inte bevis kan tillhandahållas för att 
odling och skörd av dessa råvaror inte 
medför dränering av tidigare odikad mark.”

”5. Biodrivmedel, flytande biobränslen 
och biomassabränslen som produceras från 
agrobiomassa eller skogsbiomassa som 
beaktas för de syften som anges i punkt 
1 första stycket led a, b och c ska inte 
framställas från råvaror som erhålls från 
mark som var torvmark i januari 2008, 
såvida inte bevis kan tillhandahållas för att 
odling och skörd av dessa råvaror inte 
medför dränering av tidigare odikad mark 
samt efterlevnad på nationell eller 
subnationell nivå, i linje med kriterierna 
för att minimera den risk för användning 
av skogsbiomassa som erhålls från 
ohållbar produktion som avses i punkt 6, 
kan rapporteras av behörig nationell 
myndighet.”

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led da (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som 
punkt 5a: 
”5a. Biodrivmedel, flytande biobränslen 
och biomassabränslen som produceras 
från agrobiomassa som beaktas för de 
syften som anges i punkt 1 första stycket 
leden a, b och c ska inte framställas från 
råvaror som erhålls i ett land som inte är 
part i Parisavtalet.”

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led db (nytt)
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

db)  I punkt 6 ska inledningen av 
första stycket ersättas med följande:

Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa, beaktade för de syften som 
avses i punkt 1 första stycket a, b och c, 
ska uppfylla följande kriterier för att 
minimera risken för användning av 
skogsbiomassa som erhållits från ohållbar 
produktion.

”Biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa, beaktade för de syften som 
avses i punkt 1 första stycket a, b och c, 
ska inte härröra från primär träbiomassa, 
ska fullt ut respektera avfallshierarkin 
enligt artikel 4 i direktiv 2008/98/EG, ska 
beakta kaskadprincipen enligt artikel 3, 
och ska uppfylla följande kriterier för att 
minimera risken för användning av 
träbiomassa som erhållits från ohållbar 
produktion.”

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led eb (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1 – led a – led iii

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

eb) I punkt 6 första stycket led a ska 
led iii ersättas med följande:

iii) arealer som enligt internationell eller 
nationell rätt eller av relevant behörig 
myndighet utsetts för naturskyddsändamål, 
inklusive sådana arealer på våtmarker och 
torvmarker, skyddas,

”iii) arealer som enligt internationell 
eller nationell rätt eller av relevant behörig 
myndighet utsetts för naturskyddsändamål, 
inklusive sådana arealer på våtmarker, 
gräsmarker, hedmarker och torvmarker, 
skyddas i syfte att bevara den biologiska 
mångfalden och förhindra förstörelse av 
livsmiljöer enligt direktiv 2009/147/EG 
och direktiv 92/43/EEG samt skydda 
oceanernas miljöstatus enligt direktiv 
2008/56/EG och flodernas ekologiska 
status enligt direktiv 2000/60/EG,”

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led e
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”iv) det vid skörden tas hänsyn till att 
markens beskaffenhet och biologisk 
mångfald ska bevaras, i syfte att minimera 
skadeverkningarna, på ett sätt som 
undviker skörd av stubbar och rötter, 
försämring av primärskog eller omvandling 
av den till skogsplantage samt skörd på 
känslig mark, minimerar stora 
kalavverkningar och säkerställer lokalt 
lämpliga tröskelvärden för extraktion av 
död ved och krav på användning av 
avverkningssystem som minimerar 
påverkan på jordmånskvaliteten, inklusive 
packning, och på biologisk mångfald och 
livsmiljöer:”

”iv) det vid skörden säkerställs att 
markens beskaffenhet och biologisk 
mångfald bevaras, i syfte att förebygga 
skadeverkningar, på ett sätt som 
förhindrar skörd av stubbar och rötter som 
inte lämpar sig för materialanvändning, 
t.ex. genom tillämpning av hållbara 
skogsbruksmetoder, försämring av 
primärskog eller naturskog eller 
omvandling av dessa till skogsplantage 
samt skörd på känslig mark, förhindrar 
stora kalavverkningar, såvida detta inte 
skapar gynnsamma och lämpliga 
ekosystemförhållanden, säkerställer lokalt 
och ekologiskt lämpliga tröskelvärden för 
extraktion av död ved och säkerställer krav 
på användning av avverkningssystem som 
minimerar påverkan på jordmånskvaliteten, 
inklusive packning, och på biologisk 
mångfald och livsmiljöer:”

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led f
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”iv) det vid skörden tas hänsyn till att 
markens beskaffenhet och biologisk 
mångfald ska bevaras, i syfte att minimera 
skadeverkningarna, på ett sätt som 
undviker skörd av stubbar och rötter, 
försämring av primärskog eller omvandling 
av den till skogsplantage samt skörd på 
känslig mark, minimerar stora 
kalavverkningar och säkerställer lokalt 
lämpliga tröskelvärden för extraktion av 
död ved och krav på användning av 
avverkningssystem som minimerar 
påverkan på jordmånskvaliteten, inklusive 
packning, och på biologisk mångfald och 

”iv) det vid skörden säkerställs att 
markens beskaffenhet och biologisk 
mångfald bevaras, i syfte att förebygga 
skadeverkningar, på ett sätt som 
förhindrar skörd av stubbar och rötter som 
inte lämpar sig för materialanvändning, 
t.ex. genom tillämpning av hållbara 
skogsbruksmetoder, försämring av 
primärskog eller urskog eller omvandling 
av dessa till skogsplantage samt skörd på 
känslig mark, förhindrar stora 
kalavverkningar, såvida detta inte skapar 
gynnsamma och lämpliga 
ekosystemförhållanden, säkerställer lokalt 



PE703.044v02-00 74/86 AD\1254777SV.docx

SV

livsmiljöer:” och ekologiskt lämpliga tröskelvärden för 
extraktion av död ved och säkerställer  
krav på användning av avverkningssystem 
som minimerar påverkan på 
jordmånskvaliteten, inklusive packning, 
och på biologisk mångfald och 
livsmiljöer:”

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led fa (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Följande punkt ska införas som 
punkt 7a:
”7a. Biodrivmedel, flytande biobränslen 
och biomassabränslen som produceras 
från skogsbiomassa får inte överskrida det 
tak som fastställs på nationell nivå för 
användning av skogsbiomassa som är 
förenligt med medlemsstatens mål om 
ökade kolsänkor enligt definitionen i den 
reviderade förordningen 2018/841.”

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led gb (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 11 – stycke 1 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

gb) I punkt 11 ska första stycket 
ersättas med följande:

El från biomassabränslen ska beaktas för 
de syften som avses i punkt 1 första stycket 
a, b och c endast om den uppfyller ett eller 
flera av följande krav:

”El från biomassabränslen ska beaktas för 
de syften som avses i punkt 1 första stycket 
a, b och c endast om de bränslen som 
används inte omfattar primär träbiomassa 
och den uppfyller ett eller flera av följande 
krav:

Ändringsförslag 105
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led gd (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
 Artikel 29 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd)  Punkt 14 ska ersättas med 
följande:

14. För de syften som avses i punkt 1 
första stycket a, b och c får 
medlemsstaterna fastställa ytterligare 
hållbarhetskriterier för biomassabränslen.

”14. För de syften som avses i punkt 
1 första stycket a, b och c får 
medlemsstaterna fastställa ytterligare 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel, 
flytande biobränslen och 
biomassabränslen.”

Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 35 för att komplettera detta direktiv 
genom att specificera metoden för att 
utvärdera minskningen av 
växthusgasutsläpp från förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung och 
från återvunna kolbaserade bränslen. 
Metoden ska säkerställa att kredit för 
utsläpp som undvikits inte ges för 
avskiljning av koldioxid för vilken en 
utsläppskredit redan erhållits i enlighet 
med andra rättsliga bestämmelser.”

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 35 för att komplettera detta direktiv 
genom att specificera metoden för att 
utvärdera minskningen av 
växthusgasutsläpp från förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung och 
från återvunna kolbaserade bränslen. 
Metoden ska säkerställa att kredit för 
utsläpp som undvikits inte ges för 
avskiljning av koldioxid för vilken en 
utsläppskredit redan erhållits i enlighet 
med andra rättsliga bestämmelser. 
Koldioxidinnehållet i avfallet och 
utsläppen av detta i atmosfären ska 
inkluderas i metoden. 
Under alla omständigheter ska metoden 
för att utvärdera minskningen av 
växthusgasutsläpp från återvunna 
kolbaserade bränslen ur ett 
livscykelperspektiv beakta inbäddad 
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koldioxid.

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a) Följande artikel ska införas som 
artikel 29b:
”Artikel 29b
Hållbarhetskriterier för vattenkraftverk
För de syften som avses i artikel 29.1 
första stycket a, b och c ska energi från 
vattenkraft produceras vid en anläggning 
som i enlighet med direktiv 2000/60/EG 
och särskilt artiklarna 4 och 11 i det 
direktivet har genomfört alla tekniskt 
genomförbara och ekologiskt relevanta 
åtgärder för att minska de negativa 
konsekvenserna för vatten samt åtgärder 
för att förbättra skyddade livsmiljöer och 
arter som är direkt beroende av vatten, 
vilka minst omfattar följande åtgärder:
a) Möjliggörande av effektiv och 
ändamålsenlig fiskvandring uppströms 
och nedströms.
b) I tillämpliga fall, bidrag till målen 
och åtgärderna i den alleuropeiska 
handlingsplanen för störar.
c) Säkerställande av ekologiska 
minimiflöden vid alla tillfällen.
Vattenkraftverk som tagits i drift efter den 
31 december 2022 ska dessutom uppfylla 
följande villkor:
a)  Vattenkraftverket får inte vara 
beläget på en plats som prioriteras för 
avlägsnande av barriärer i syfte att uppnå 
longitudinell konnektivitet och nå målet 
för fritt strömmande floder enligt 
strategin för biologisk mångfald.
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b) Vattenkraftverket ska ha en 
installerad effekt på minst 10 MW.”

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I de fall förnybara bränslen och återvunna 
kolbaserade bränslen ska tillgodoräknas 
när det gäller uppfyllandet av de mål som 
avses i artiklarna 3.1, 15a.1, 22a.1, 23.1, 
24.4 och 25.1, ska medlemsstaterna kräva 
att de ekonomiska aktörerna visar att de 
hållbarhetskriterier och kriterier för 
minskade växthusgasutsläpp som fastställs 
i artikel 29.2–29.7 och 29.10 och i artikel 
29a.1–29a.2 för förnybara drivmedel och 
återvunna kolbaserade bränslen har 
uppfyllts. För dessa syften ska de kräva att 
de ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som”

”I de fall förnybara bränslen och återvunna 
kolbaserade bränslen ska tillgodoräknas 
när det gäller uppfyllandet av de mål som 
avses i artiklarna 3.1, 15a.1, 22a.1, 23.1, 
24.4 och 25.1, ska medlemsstaterna kräva 
att de ekonomiska aktörerna via 
obligatoriska oberoende och offentligt 
tillgängliga granskningar visar att de 
hållbarhetskriterier och kriterier för 
minskade växthusgasutsläpp som fastställs 
i artikel 29.2–29.7 och 29.10 och i artikel 
29a.1–29a.2 för förnybara drivmedel och 
återvunna kolbaserade bränslen har 
uppfyllts. För dessa syften ska de kräva att 
de ekonomiska aktörerna använder ett 
massbalanssystem som”

Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att säkerställa att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller tillförlitlig information vad 
gäller efterlevnaden av 
hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade växthusgasutsläpp i artikel 29.2–
29.7 och 29.10 och i artikel 29a.1–29a.2, 
och ekonomiska aktörer på begäran gör de 
uppgifter som låg till grund för 
informationen tillgängliga för den berörda 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller tillförlitlig information vad 
gäller efterlevnaden av 
hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade växthusgasutsläpp i artikel 29.2–
29.7 och 29.10 och i artikel 29a.1–29a.2, 
tar hänsyn till EU:s mål för biologisk 
mångfald och att ekonomiska aktörer på 
begäran gör de uppgifter som låg till grund 
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medlemsstaten. för informationen tillgängliga för den 
berörda medlemsstaten och för 
allmänheten. Medlemsstaterna ska 
ackreditera oberoende leverantörer av 
kvalitetssäkringstjänster i enlighet med 
förordning (EG) nr 765/2008 och dessa 
ska avge ett uttalande om den information 
som lämnats och styrka att detta har 
gjorts. För att uppfylla kraven i artikel 
29.3 a, b och d, 29.4 a, 29.5, 29.6, 29.6 a 
och 29.7 a får första- eller 
andrapartsgranskning användas upp till 
skogsbiomassans första samlingspunkt. 
Granskningen ska kontrollera att de 
system som de ekonomiska aktörerna 
använder är korrekta, tillförlitliga och 
skyddade mot bedrägerier, inklusive 
kontroll av att råvarorna inte avsiktligen 
ändrats eller tagits ur bruk så att partiet 
eller en del av det kunde bli avfall eller 
restprodukt. Granskningen ska också 
innehålla en utvärdering av 
provtagningens frekvens och den metod 
som använts för den samt av uppgifternas 
tillförlitlighet.

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De skyldigheter som fastställs i denna 
punkt ska gälla oberoende av om de 
förnybara drivmedlen och de återvunna 
kolbaserade bränslena produceras inom 
unionen eller importeras. Information om 
geografiskt ursprung och typ av 
bränsleråvara när det gäller biodrivmedel, 
flytande biobränslen och biomassabränslen 
per bränsleleverantör ska göras tillgänglig 
för konsumenter på operatörers, 
leverantörers eller berörda behöriga 
myndigheters webbplatser och ska 
uppdateras årligen.

De skyldigheter som fastställs i denna 
punkt ska gälla oberoende av om de 
förnybara drivmedlen och de återvunna 
kolbaserade bränslena produceras inom 
unionen eller importeras. Uppdaterad, 
lättillgänglig och användarvänlig 
information om geografiskt ursprung och 
typ av bränsleråvara när det gäller 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen per bränsleleverantör ska 
göras tillgänglig för konsumenter på 
operatörers, leverantörers och berörda 
behöriga myndigheters webbplatser samt 
på tankningsstationer och ska uppdateras 
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årligen.

Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20 – led ca (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ca) I punkt 4 ska andra stycket 
ersättas med följande:

Kommissionen får besluta att dessa system 
innehåller information om åtgärder som 
vidtagits för skydd av mark, vatten och 
luft, för återställande av skadad mark, för 
undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med knapp 
vattentillgång samt för certifiering av 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen med låg risk för 
indirekt ändring av markanvändning.

”Kommissionen får besluta att dessa 
system innehåller information om åtgärder 
som vidtagits för skydd av mark, vatten 
och luft, för återställande av skadad mark 
och för undvikande av överdriven 
vattenförbrukning i områden med knapp 
vattentillgång.”

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 30 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För anläggningar som producerar el, värme 
och kyla med en sammanlagd installerad 
tillförd effekt på mellan 5 och 10 MW ska 
medlemsstaterna inrätta förenklade 
nationella kontrollsystem för att säkerställa 
att hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade utsläpp av växthusgaser i 
artikel 29.2–29.7 och 29.10 uppfylls.”

För anläggningar som producerar el, värme 
och kyla med en sammanlagd installerad 
tillförd effekt på mellan 5 och 20 MW ska 
medlemsstaterna inrätta förenklade 
nationella kontrollsystem för att säkerställa 
att hållbarhetskriterierna och kriterierna för 
minskade utsläpp av växthusgaser i 
artikel 29.2–29.7 och 29.10 uppfylls.”

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31 – punkterna 2, 3 och 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

21) I artikel 31 ska punkterna 2, 3 och 
4 utgå.

utgår

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska säkerställa att 
en unionsdatabas inrättas som gör det 
möjligt att spåra flytande och gasformiga 
förnybara drivmedel och återvunna 
kolbaserade bränslen.

1. Kommissionen ska säkerställa att 
en unionsdatabas inrättas som gör det 
möjligt att spåra flytande och gasformiga 
förnybara drivmedel, inbegripet att spåra 
de råvaror som förtecknas i bilaga IX och 
som används i deras produktion, och 
återvunna kolbaserade bränslen.

Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att de berörda 
ekonomiska aktörerna i god tid för in 
korrekt information i databasen om de 
transaktioner som gjorts och om 
hållbarhetsegenskaperna hos de drivmedel 
som är föremål för dessa transaktioner, 
inbegripet deras växthusgasutsläpp under 
hela livscykeln, från produktionsplatsen till 
den tidpunkt då den förbrukas i unionen. 
Information om huruvida stöd har 
tillhandahållits till produktion av ett visst 
parti med bränsle, samt i så fall om typen 
av stödsystem, ska också ingå i databasen.

Medlemsstaterna ska kräva att de berörda 
ekonomiska aktörerna i god tid för in 
korrekt information i databasen om de 
transaktioner som gjorts och om 
hållbarhetsegenskaperna hos de drivmedel 
som är föremål för dessa transaktioner, 
inbegripet deras råvara och dess ursprung, 
växthusgasutsläpp under hela livscykeln, 
från produktionsplatsen till den tidpunkt då 
den förbrukas i unionen.
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Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
Förordning (EU) 2019/943
Artikel 55 – punkt 1 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 2a
Ändringar av förordning (EU) 2019/943

I artikel 55 ska punkt 1 led b ersättas med 
följande:

b) Underlätta integreringen av förnybara 
energiresurser, decentraliserad produktion 
och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring.

”b) Underlätta integreringen av förnybara 
energiresurser, decentraliserad produktion 
och andra resurser som ingår i 
distributionsnätet, t.ex. energilagring, 
förnybara system för fjärrvärme och 
fjärrkyla av låg till medeltemperatur eller 
gemenskaper för förnybara system för 
fjärrvärme och fjärrkyla enligt 
beskrivningen i artikel 2 i [ändrat direktiv 
2018/2001/EG].”

(Förordning 2019/943)

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 5 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilaga V – del C – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”18. Vid beräkningarna i punkt 17 ska 
de utsläpp som fördelas bestå av eec + el + 
esca + de fraktioner av ep, etd, eccs och 
eccr som äger rum till och med det 
processteg där en samprodukt bildas. Om 
samprodukter redan har fått en sådan 
”tilldelning” i samband med ett tidigare 
processteg i livscykeln, ska i detta syfte 
fraktionen av de utsläpp som kopplas till 
det senaste processteget i produktionen av 
det mellanliggande bränslet användas i 

18. Vid beräkningarna i punkt 17 ska 
de utsläpp som fördelas bestå av eec + el + 
esca + de fraktioner av ep, etd, eccs och 
eccr som äger rum till och med det 
processteg där en samprodukt bildas. Om 
samprodukter redan har fått en sådan 
”tilldelning” i samband med ett tidigare 
processteg i livscykeln, ska i detta syfte 
fraktionen av de utsläpp som kopplas till 
det senaste processteget i produktionen av 
det mellanliggande bränslet användas i 
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stället för de totala utsläppen vid beräkning 
av utsläpp från biomassaproduktionen. När 
det gäller biogas och biometan ska alla 
samprodukter som inte omfattas av punkt 7 
tas med i denna beräkning. Inga utsläpp 
ska tilldelas avfall och restprodukter. 
Samprodukter med negativt energiinnehåll 
ska anses ha energiinnehållet noll då man 
gör beräkningen. Avfall och restprodukter, 
inklusive allt avfall och alla restprodukter 
som ingår i bilaga IX, ska anses ha värdet 
noll när det gäller växthusgasutsläppen 
över en livscykel, fram till dess att dessa 
material samlas in, oberoende av om de 
bearbetas till mellanliggande produkter 
innan de omvandlas till slutprodukten. 
Restprodukter som inte ingår i bilaga IX 
och som lämpar sig för användning på 
livsmedels- eller fodermarknaden ska 
anses ha samma mängd utsläpp från 
utvinning, skörd eller odling av råvaror, 
eec, som deras närmaste substitut på 
livsmedels- och fodermarknaden som 
ingår i tabellen i del D. När det gäller 
bränslen som produceras i andra 
raffinaderier än den kombination av 
bearbetningsanläggningar med pannor eller 
kraftvärmeenheter som tillhandahåller 
värme och/eller el till 
bearbetningsanläggningen, ska den enhet 
som analyseras för den beräkning som 
avses i punkt 17 utgöras av raffinaderiet.”

stället för de totala utsläppen vid beräkning 
av utsläpp från biomassaproduktionen. När 
det gäller biogas och biometan ska alla 
samprodukter som inte omfattas av punkt 7 
tas med i denna beräkning. Inga utsläpp 
ska tilldelas avfall och restprodukter. 
Samprodukter med negativt energiinnehåll 
ska anses ha energiinnehållet noll då man 
gör beräkningen. Avfall och restprodukter, 
inklusive allt avfall och alla restprodukter 
som ingår i bilaga IX, ska anses ha värdet 
noll när det gäller växthusgasutsläppen 
över en livscykel, fram till dess att dessa 
material samlas in, oberoende av om de 
bearbetas till mellanliggande produkter 
innan de omvandlas till slutprodukten. När 
det gäller bränslen som produceras i andra 
raffinaderier än den kombination av 
bearbetningsanläggningar med pannor eller 
kraftvärmeenheter som tillhandahåller 
värme och/eller el till 
bearbetningsanläggningen, ska den enhet 
som analyseras för den beräkning som 
avses i punkt 17 utgöras av raffinaderiet.”

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 6 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilaga VI – del B – punkt 18 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avfall och restprodukter, inklusive allt 
avfall och alla restprodukter som ingår i 
bilaga IX, ska anses ha värdet noll när det 
gäller växthusgasutsläppen över en 
livscykel, fram till dess att dessa material 
samlas in, oberoende av om de bearbetas 

Avfall och restprodukter, inklusive allt 
avfall och alla restprodukter som ingår i 
bilaga IX, ska anses ha värdet noll när det 
gäller växthusgasutsläppen över en 
livscykel, fram till dess att dessa material 
samlas in, oberoende av om de bearbetas 
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till mellanliggande produkter innan de 
omvandlas till slutprodukten. 
Restsubstanser som inte ingår i bilaga IX 
och som lämpar sig för användning på 
livsmedels- eller fodermarknaden ska 
anses ha samma mängd utsläpp från 
utvinning, skörd eller odling av råvaror, 
eec, som deras närmaste substitut på 
livsmedels- och fodermarknaden som 
ingår i tabellen i del D i bilaga V.

till mellanliggande produkter innan de 
omvandlas till slutprodukten.

Motivering

Förslagen avseende reglerna för beräkning av växthusgasutsläpp för restprodukter som inte 
förtecknas i bilaga IX är oacceptabla och riskerar att hämma utvecklingen av avancerade 
biodrivmedel, biogas och biometan. Detta beror på att utsläppen av växthusgaser från avfall 
och restprodukter som inte förtecknas i bilaga IX inte längre skulle vara neutrala vid 
hämtningsstället.

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 6a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilaga VI – del Ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I bilaga VI ska del Ba läggas till:
”Del Ba. 
Råvaror från biomassabränsle för 
användning i stationära anläggningar 
utanför transportsektorn, inklusive 
följande punkter: 
1. Biomassafraktion av restprodukter och 
avfall i den primära industrin för 
livsmedelsbearbetning: 
a) Betmassa (endast egenanvändning 
internt i sektorn). 
b) Örter och blad från tvättning av betor. 
c) Spannmålsskal och fruktskal. 
d) Biomassafraktion av industriavfall som 
inte lämpar sig för användning i 
livsmedels- och foderkedjan. 
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e) Fiberfraktionen av sockerbetor efter 
extraktion av råsaften, löv och svansar 
och andra lutar som erhållits efter 
sockerextraktion.
2. Biomassafraktion av slam från 
avloppsreningsverk i den primära 
industrin för livsmedelsbearbetning. 
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Mathilde Androuët, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek 
Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, 
Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, 
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther 
de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus 
Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Andreas Glück, 
Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, 
Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros 
Kokkalis, Ewa Kopacz, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César 
Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, 
Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra 
Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta 
Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa 
Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor 
Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, 
Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae 
Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar 
Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma 
Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter Michael Bloss, Manuel Bompard, Milan Brglez, Stelios 
Kympouropoulos, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Vincenzo 
Sofo, Idoia Villanueva Ruiz
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
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NI Ivan Vilibor Sinčić

PPE Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Stelios 
Kympouropoulos, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, 
Stanislav Polčák, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae 
Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Michal Wiezik

S&D Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor 
Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Verts/ALE Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, 
Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

20 -
ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Vincenzo Sofo, Alexandr 

Vondra, Anna Zalewska

ID Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

NI Edina Tóth

PPE Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Marian-Jean Marinescu, Jessica Polfjärd

Renew Andreas Glück, Emma Wiesner

9 0
ID Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

PPE Christian Doleschal, Fulvio Martusciello, Luisa Regimenti, Christine Schneider

S&D Tudor Ciuhodaru
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+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


