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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 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Några av de vanligaste problemen 
för utvecklare av projekt för förnybar 
energi rör förfaranden som inrättats på 
nationell eller regional nivå för att bedöma 
de föreslagna projektens miljöpåverkan. 
Det är därför lämpligt att förenkla vissa 
miljörelaterade aspekter av 
tillståndsförfarandena för projekt för 
förnybar energi.

(7) Några av de vanligaste problemen 
för utvecklare av projekt för förnybar 
energi rör förfaranden som inrättats på 
nationell eller regional nivå för att bedöma 
de föreslagna projektens miljöpåverkan 
samt svårigheter rörande anslutning till 
nätet. Det är därför lämpligt att förenkla 
samordningen och samarbetet med 
regionala och nationella beslutsfattande 
organ när det gäller vissa miljörelaterade 
aspekter av tillståndsförfarandena för 
projekt för förnybar energi. I detta syfte är 
det mycket viktigt att medlemsstaterna 
undanröjer administrativa hinder och 
tilldelar tillräckligt med välutbildad 
personal och administrativa resurser.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör peka ut 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion i form av områden som 
är särskilt lämpliga för att utveckla projekt 
för förnybar energi, med åtskillnad mellan 
olika typer av teknik, och där utbyggnaden 
av den specifika typen av förnybara 
energikällor inte förväntas ha någon 
betydande miljöpåverkan. När 
medlemsstaterna pekar ut fokusområden 
för förnybar energiproduktion bör de i 
möjligaste mån undvika skyddade 

(9) Medlemsstaterna bör peka ut 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion i form av områden som 
är särskilt lämpliga för att utveckla projekt 
för förnybar energi, med åtskillnad mellan 
olika typer av teknik, och där utbyggnaden 
av den specifika typen av förnybara 
energikällor inte förväntas ha någon 
betydande miljöpåverkan. Dessa 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion bör vara särskilt 
lämpade för uppförande av anläggningar 
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områden och ta hänsyn till 
restaureringsplaner. Medlemsstaterna får 
peka ut fokusområden för förnybar 
energiproduktion som är specifika för en 
eller flera typer av anläggningar för 
förnybar energi och bör ange vilken eller 
vilka typer av förnybar energi som lämpar 
sig för produktion i varje fokusområde för 
förnybar energiproduktion.

för produktion av energi från förnybara 
energikällor, med undantag av 
förbränningsanläggningar för biomassa 
eller små vattenkraftverk med en 
installerad maximal kapacitet på 10 MW, 
förutom anläggningar belägna i ett av de 
yttersta randområden som avses i artikel 
349 i EUF-fördraget. När medlemsstaterna 
pekar ut fokusområden för förnybar 
energiproduktion bör de undvika skyddade 
områden och ta hänsyn till 
restaureringsplaner. Medlemsstaterna får 
peka ut fokusområden för förnybar 
energiproduktion som är specifika för en 
eller flera typer av anläggningar för 
förnybar energi och bör ange vilken eller 
vilka typer av förnybar energi som lämpar 
sig för produktion i varje fokusområde för 
förnybar energiproduktion.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Efter det att den plan eller de planer 
som pekar ut fokusområden för förnybar 
energiproduktion har antagits bör 
medlemsstaterna övervaka betydande 
miljöeffekter från genomförandet av planer 
och program, bland annat för att i ett tidigt 
skede identifiera oförutsedda negativa 
effekter och för att kunna vidta lämpliga 
avhjälpande åtgärder i enlighet med 
direktiv 2001/42/EG.

(11) Efter det att den plan eller de planer 
som pekar ut fokusområden för förnybar 
energiproduktion har antagits bör 
medlemsstaterna övervaka betydande 
miljöeffekter från genomförandet av planer 
och program, bland annat för att i ett tidigt 
skede identifiera negativa effekter och för 
att kunna vidta lämpliga avhjälpande 
åtgärder i enlighet med direktiv 
2001/42/EG.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bestämmelserna i Förenta (12) Bestämmelserna i Förenta 
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nationernas ekonomiska kommission för 
Europas (Unece) konvention om tillgång 
till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor23 
(Århuskonventionen), särskilt 
bestämmelserna om allmänhetens 
deltagande och tillgång till rättslig 
prövning, fortsätter att gälla i tillämpliga 
fall.

nationernas ekonomiska kommission för 
Europas (Unece) konvention om tillgång 
till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor23 
(Århuskonventionen), särskilt 
bestämmelserna om allmänhetens 
deltagande och tillgång till rättslig 
prövning, fortsätter att gälla.

__________________ __________________
23 Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 
februari 2005 om ingående på Europeiska 
gemenskapens vägnar av konventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 
124, 17.5.2005, s. 1).

23 Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 
februari 2005 om ingående på Europeiska 
gemenskapens vägnar av konventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 
124, 17.5.2005, s. 1).

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att öka allmänhetens 
acceptans för projekt för förnybar energi 
och ge medborgare och lokalsamhällen 
möjlighet att producera och konsumera 
sin egen energi bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att vederbörligen 
informera medborgarna om nya projekt 
och på samma sätt främja och underlätta 
deras deltagande i dessa, bland annat 
genom gemenskaper för förnybar energi.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Utpekandet av fokusområden för (15) Utpekandet av fokusområden för 
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förnybar energiproduktion bör göra det 
möjligt för anläggningar för förnybar 
energi, deras nätanslutning och 
samlokaliserade 
energilagringsanläggningar i dessa 
områden att dra nytta av förutsägbarhet och 
förenklade administrativa förfaranden. I 
synnerhet torde projekt i fokusområden för 
förnybar energiproduktion gynnas genom 
påskyndade administrativa förfaranden, 
inklusive en underförstådd 
överenskommelse om den behöriga 
myndigheten inte svarar inom den 
fastställda tidsfristen för ett visst 
administrativt steg, såvida inte det 
specifika projektet är föremål för en 
miljökonsekvensbedömning. Dessa projekt 
torde också gynnas av tydligt avgränsade 
tidsfrister och rättssäkerhet när det gäller 
förfarandets förväntade resultat. Efter en 
ansökan om projekt i ett fokusområde för 
förnybar energiproduktion bör 
medlemsstaterna genomföra en snabb 
granskning av ansökan i syfte att fastställa 
om det är högst sannolikt att något av dessa 
projekt kommer att ge upphov till 
betydande oförutsedda negativa effekter 
som rör miljöns känslighet i det 
geografiska område där projektet är 
lokaliserat och som inte identifierades vid 
den miljöbedömning av planen eller 
planerna med utpekade fokusområden för 
förnybar energiproduktion som genomförts 
i enlighet med direktiv 2001/42/EG. Alla 
projekt i fokusområden för förnybar 
energiproduktion bör anses vara godkända 
efter en sådan granskning. Endast om 
medlemsstaterna har tydliga bevis för att 
anse att ett visst projekt högst sannolikt 
kommer att ge upphov till sådana 
betydande oförutsedda negativa effekter 
bör medlemsstaterna genom ett motiverat 
beslut bestämma att ett sådant projekt ska 
genomgå en miljöbedömning i enlighet 
med direktiv 2011/92/EU och, om så är 
relevant, direktiv 92/43/EEG25. Med tanke 
på behovet av att påskynda utbyggnaden av 
förnybara energikällor bör en sådan 

förnybar energiproduktion bör göra det 
möjligt för anläggningar för förnybar 
energi, deras nätanslutning och 
samlokaliserade 
energilagringsanläggningar i dessa 
områden att dra nytta av förutsägbarhet och 
förenklade administrativa förfaranden. I 
synnerhet torde projekt i fokusområden för 
förnybar energiproduktion gynnas genom 
påskyndade administrativa förfaranden, 
inklusive en underförstådd 
överenskommelse om den behöriga 
myndigheten inte svarar inom den 
fastställda tidsfristen för ett visst 
administrativt steg, såvida inte det 
specifika projektet är föremål för en 
miljökonsekvensbedömning. Dessa projekt 
torde också gynnas av tydligt avgränsade 
tidsfrister och rättssäkerhet när det gäller 
förfarandets förväntade resultat. Efter en 
ansökan om projekt i ett fokusområde för 
förnybar energiproduktion bör 
medlemsstaterna genomföra en snabb 
granskning av ansökan i syfte att fastställa 
om det är högst sannolikt att något av dessa 
projekt kommer att ge upphov till 
betydande negativa effekter som rör 
miljöns känslighet i det geografiska 
område där projektet är lokaliserat och som 
inte identifierades vid den miljöbedömning 
av planen eller planerna med utpekade 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion som genomförts i 
enlighet med direktiv 2001/42/EG. Alla 
projekt i fokusområden för förnybar 
energiproduktion bör anses vara godkända 
efter en sådan granskning. Endast om 
medlemsstaterna har tydliga bevis för att 
anse att ett visst projekt högst sannolikt 
kommer att ge upphov till sådana 
betydande negativa effekter, som inte 
identifierades vid den miljöbedömning av 
planen eller planerna med utpekade 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion som genomförts i 
enlighet med direktiv 2001/42/EG, bör 
medlemsstaterna genom ett motiverat 
beslut bestämma att ett sådant projekt ska 
genomgå en miljöbedömning i enlighet 
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bedömning genomföras inom sex månader. med direktiv 2011/92/EU och, om så är 
relevant, direktiv 92/43/EEG25. Med tanke 
på behovet av att påskynda utbyggnaden av 
förnybara energikällor bör en sådan 
bedömning genomföras inom sex månader.

__________________ __________________
25 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992).

25 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992).

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna har kommit 
överens om att utveckla ett 
sammanhängande europeiskt Natura 
2000-nätverk genom att till kommissionen 
föreslå lämpliga områden av 
gemenskapsintresse och de särskilda 
skyddsområden som anges i 
fågeldirektivet (2009/147/EG). 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
områden som finns med på deras 
nationella förteckning på grundval av de 
vetenskapliga kriterier som fastställs i 
direktivet inte utses till fokusområden, 
med undantag för artificiella och 
bebyggda ytor i dessa områden, såsom 
tak, parkeringsplatser eller 
transportinfrastruktur.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Uppförande och drift av 
anläggningar för förnybar energi kan leda 

(18) Uppförande och drift av 
anläggningar för förnybar energi kan leda 
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till sidoeffekter i form av dödande eller 
störning av fåglar och andra skyddade arter 
enligt direktiv 92/43/EEG eller direktiv 
2009/147/EG26. Sådana sidoeffekter i form 
av dödande eller störning skulle dock inte 
betraktas som avsiktliga i den mening som 
avses i de direktiven om ett projekt vid 
uppförande och drift har vidtagit lämpliga 
riskreducerande åtgärder för att undvika 
kollisioner eller förhindra störningar, och 
om projektet genomför en korrekt 
övervakning för att bedöma åtgärdernas 
ändamålsenlighet och, mot bakgrund av 
den information som samlats in, vidtar de 
ytterligare åtgärder som krävs för att 
säkerställa att inga betydande negativa 
följder uppstår för de berörda arternas 
populationer.

till sidoeffekter i form av dödande eller 
störning av fåglar och andra skyddade arter 
enligt direktiv 92/43/EEG eller direktiv 
2009/147/EG26. Sådana sidoeffekter i form 
av dödande eller störning skulle dock inte 
betraktas som avsiktliga i den mening som 
avses i de direktiven om ett projekt vid 
uppförande och drift har vidtagit alla 
nödvändiga riskreducerande åtgärder för 
att undvika kollisioner eller förhindra 
störningar, och om projektet genomför en 
korrekt övervakning för att bedöma 
åtgärdernas ändamålsenlighet och, mot 
bakgrund av den information som samlats 
in, vidtar de ytterligare åtgärder som krävs 
för att säkerställa att inga betydande 
negativa följder uppstår för de berörda 
arternas populationer.

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Förnybara energikällor är 
avgörande för att bekämpa 
klimatförändringarna, sänka 
energipriserna, minska unionens beroende 
av fossila bränslen och säkerställa unionens 
försörjningstrygghet. Vid tillämpningen av 
relevant unionslagstiftning på 
miljöområdet bör medlemsstaterna, i de 
bedömningar från fall till fall som krävs för 
att fastställa om en anläggning för 
produktion av energi från förnybara 
energikällor, dess anslutning till nätet, det 
tillhörande nätet i sig eller 
lagringstillgångarna är av överordnat 
allmänintresse, anta att dessa anläggningar 
och deras tillhörande infrastruktur är av 

(22) Förnybara energikällor är 
avgörande för att bekämpa 
klimatförändringarna, sänka 
energipriserna, minska unionens beroende 
av fossila bränslen och säkerställa unionens 
försörjningstrygghet. Vid tillämpningen av 
relevant unionslagstiftning på 
miljöområdet bör medlemsstaterna, i de 
bedömningar från fall till fall som krävs för 
att fastställa om en anläggning för 
produktion av energi från förnybara 
energikällor, dess anslutning till nätet, det 
tillhörande nätet i sig eller 
lagringstillgångarna är av överordnat 
allmänintresse, anta att dessa anläggningar 
och deras tillhörande infrastruktur är av 
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överordnat allmänintresse och av vikt för 
människors hälsa och säkerhet, utom när 
det finns tydliga bevis för att dessa projekt 
har stora negativa miljöeffekter som inte 
kan begränsas eller kompenseras. Att 
sådana anläggningar anses vara av 
överordnat allmänintresse och av vikt för 
människors hälsa och säkerhet gör det 
möjligt för sådana projekt att dra nytta av 
en förenklad bedömning.

överordnat allmänintresse och av vikt för 
människors hälsa och säkerhet, utom när 
det finns tydliga bevis för att dessa projekt 
har stora negativa miljöeffekter som inte 
kan begränsas eller kompenseras. Att 
sådana anläggningar anses vara av 
överordnat allmänintresse och av vikt för 
människors hälsa och säkerhet gör det 
möjligt för sådana projekt att dra nytta av 
en förenklad bedömning fram till 2030.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [två år efter ikraftträdandet] ska 
medlemsstaterna anta en eller flera planer 
för att, inom de områden som avses i 
artikel 15b.1, peka ut fokusområden för 
förnybar energiproduktion från en eller 
flera typer av förnybara energikällor. I 
planen eller planerna ska medlemsstaterna 
göra följande:

1. Senast [två år efter ikraftträdandet] ska 
medlemsstaterna anta en eller flera planer 
för att, inom de områden som avses i 
artikel 15b.1, peka ut fokusområden för 
förnybar energiproduktion från en eller 
flera typer av förnybara energikällor, med 
beaktande av de utrymmeskrav som 
fastställts för varje teknik för att nå 
klimatneutralitet senast 2050, med som 
mellanliggande steg att uppfylla de 
nationella bidragen enligt målen för 2030 
för förnybar energi i enlighet med 
artikel 15b.1. I planen eller planerna ska 
medlemsstaterna göra följande:

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Peka ut tillräckligt homogena land- 
och havsområden där utbyggnaden av en 

(a) Peka ut tillräckligt homogena land- 
och havsområden där utbyggnaden av en 
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eller flera specifika typer av förnybar 
energi inte förväntas ha någon betydande 
miljöpåverkan, med tanke på det valda 
områdets särdrag. I samband med detta ska 
medlemsstaterna göra följande:

eller flera specifika typer av förnybar 
energi inte förväntas ha några betydande 
miljöeffekter, med tanke på det valda 
områdets särdrag. Den totala mängden 
land- och havsområden ska motsvara de 
utrymmeskrav som fastställts för att 
uppnå målen för 2030 och 2040 för 
förnybar energi som fastställs i artikel 
15b.1 i detta direktiv och som ingår i 
medlemsstaternas nationella energi- och 
klimatplaner, som uppdaterats i enlighet 
med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999. I samband med detta ska 
medlemsstaterna göra följande:

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 1 – led a – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Prioritera artificiella och bebyggda 
ytor, t.ex. tak, områden för 
transportinfrastruktur, parkeringsplatser, 
avfallsanläggningar, industriområden, 
gruvor, artificiella sjöar, vattenmagasin 
eller andra vattenförekomster och, om så 
är lämpligt, anläggningar för rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse samt 
skadad mark som inte kan användas för 
jordbruk.

• Prioritera artificiella och bebyggda 
ytor, t.ex. tak och fasader på byggnader, 
områden för transportinfrastruktur och 
deras direkta omgivning, 
parkeringsplatser, avfallsanläggningar, 
industriområden, jordbruksområden, 
gruvor och, om så är lämpligt, artificiella 
och bebyggda ytor, såsom anläggningar för 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, 
artificiella sjöar, vattenmagasin eller 
andra vattenförekomster samt skadad 
mark som inte kan användas för jordbruk.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 1 – led a – punktsats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Utesluta Natura 2000-områden, 
naturparker och naturreservat, de 
identifierade flyttvägarna för fåglar samt 
andra områden som identifieras på 
grundval av känslighetskartor och de 
verktyg som avses i nästa punkt, med 
undantag för artificiella och bebyggda ytor 
i dessa områden, t.ex. tak, 
parkeringsplatser eller 
transportinfrastruktur.

• Utesluta Natura 2000-områden, 
naturparker och naturreservat, de 
identifierade flyttvägarna för fåglar och 
marina däggdjur, enligt bästa tillgängliga 
data, och ekologiska korridorer samt 
andra områden som identifieras på 
grundval av känslighetskartor och de 
verktyg som avses i nästa punkt, med 
undantag för artificiella och bebyggda ytor 
i dessa områden, t.ex. tak, 
parkeringsplatser eller 
transportinfrastruktur.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 1 – led a – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Använda alla lämpliga verktyg och 
datamängder för att identifiera de områden 
där anläggningar för förnybar energi inte 
kommer att ha någon betydande 
miljöpåverkan, inklusive kartläggning av 
vilda djurs och växters känslighet.

• Använda alla lämpliga verktyg och 
datamängder, inklusive, där så krävs, 
specifika fältundersökningar, för att 
identifiera de områden där anläggningar för 
förnybar energi inte kommer att ha någon 
betydande miljöpåverkan, inklusive 
kartläggning av vilda djurs och växters 
känslighet, och med beaktande av de data 
som finns tillgängliga inom ramen för 
utvecklingen av ett sammanhängande 
Natura 2000-nät som är tillräckligt såväl 
när det gäller livsmiljötyper och arter 
enligt habitatdirektivet, som fåglar och 
områden enligt fågeldirektivet.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 1 – led a – punktsats 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Undanröja administrativa hinder 
och tilldela tillräckligt med välutbildad 
personal och administrativa resurser.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fastställa lämpliga regler för de 
utpekade fokusområdena för förnybar 
energiproduktion, inklusive de 
riskreducerande åtgärder som ska antas i 
fråga om uppförande av anläggningar för 
förnybar energi, samlokaliserade 
energilagringsanläggningar samt tillgångar 
som krävs för deras anslutning till nätet, i 
syfte att undvika eller, om detta inte är 
möjligt, avsevärt minska den negativa 
miljöpåverkan som kan uppstå. Om så är 
lämpligt ska medlemsstaterna säkerställa 
att lämpliga riskreducerande åtgärder 
vidtas för att förhindra de situationer som 
beskrivs i artiklarna 6.2 och 12.1 i direktiv 
92/43/EEG, artikel 5 i direktiv 
2009/147/EEG och artikel 4.1 a i och ii i 
direktiv 2000/60/EG. Sådana regler ska 
vara inriktade på särdragen hos varje 
identifierat fokusområde för förnybar 
energiproduktion, den eller de typer av 
teknik för förnybar energi som ska 
användas i respektive område och de 
identifierade miljöeffekterna. Efterlevnad 
av sådana regler och genomförande av 
lämpliga riskreducerande åtgärder i de 
enskilda projekten ska leda till ett 
antagande att projekten inte bryter mot 
dessa bestämmelser, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 16a.4 och 16a.5. 
Medlemsstaterna får tillåta att nya 
riskreducerande åtgärder, vars syfte är att 

(b) Fastställa lämpliga regler för de 
utpekade fokusområdena för förnybar 
energiproduktion, inklusive de 
riskreducerande åtgärder som ska antas i 
fråga om uppförande av anläggningar för 
förnybar energi, samlokaliserade 
energilagringsanläggningar samt tillgångar 
som krävs för deras anslutning till nätet, i 
syfte att undvika eller, om detta inte är 
möjligt, avsevärt minska den negativa 
miljöpåverkan som kan uppstå. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas 
för att säkerställa genomförandet av de 
skyldigheter som förtecknas i artiklarna 
6.2 och 12.1 i direktiv 92/43/EEG, artikel 5 
i direktiv 2009/147/EEG och artikel 4.1 a i 
i direktiv 2000/60/EG och för att undvika 
försämring och uppnå god status eller 
ekologisk potential i enlighet med artikel 
4.1 i direktiv 2000/60/EG. Sådana regler 
ska vara inriktade på särdragen hos varje 
identifierat fokusområde för förnybar 
energiproduktion, den eller de typer av 
teknik för förnybar energi som ska 
användas i respektive område och de 
identifierade miljöeffekterna. Efterlevnad 
av sådana regler och genomförande av 
lämpliga riskreducerande åtgärder i de 
enskilda projekten ska leda till ett 
antagande att projekten inte bryter mot 
dessa bestämmelser, utan att detta påverkar 
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så mycket som möjligt förhindra dödande 
eller störning av arter som skyddas enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG och 
2009/147/EEG eller eventuella andra 
miljöeffekter, och vars ändamålsenlighet 
inte har provats i stor skala, används för ett 
eller flera pilotprojekt under en begränsad 
tidsperiod, förutsatt att åtgärdernas 
ändamålsenlighet noga övervakas och att 
lämpliga åtgärder omedelbart vidtas om de 
inte visar sig vara ändamålsenliga. .

tillämpningen av artikel 16a.4 och 16a.5. 
Medlemsstaterna får tillåta att nya 
riskreducerande åtgärder, vars syfte är att 
så mycket som möjligt förhindra dödande 
eller störning av arter som skyddas enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG och 
2009/147/EEG eller eventuella andra 
miljöeffekter, och vars ändamålsenlighet 
inte har provats i stor skala, används för ett 
eller flera pilotprojekt under en begränsad 
tidsperiod, förutsatt att åtgärdernas 
ändamålsenlighet noga övervakas och att 
lämpliga åtgärder omedelbart vidtas om de 
inte visar sig vara ändamålsenliga. Redan 
utpekade områden för installation av 
vind- eller solkraftverk får av 
medlemsstaterna deklareras som 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion om de befintliga fysiska 
planerna anses uppfylla kraven i artikel 
15c.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i planen förklara den 
bedömning som gjorts för att identifiera 
varje utpekat område på grundval av de 
kriterier som anges i led a och för att 
identifiera lämpliga riskreducerande 
åtgärder.

Medlemsstaterna ska i planen förklara den 
bedömning som gjorts för att identifiera 
varje utpekat fokusområde för förnybar 
energiproduktion på grundval av de 
kriterier som anges i led a och för att 
identifiera lämpliga riskreducerande 
åtgärder.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Innan planen eller planerna med 
utpekade fokusområden för förnybar 
energiproduktion antas ska de bli föremål 
för en miljöbedömning som utförs i 
enlighet med villkoren i direktiv 
2001/42/EG, och, om så är tillämpligt och 
om artificiella och bebyggda ytor i Natura 
2000-områden ingår och planen eller 
planerna sannolikt har betydande effekter 
på dessa områden, en lämplig bedömning i 
enlighet med artikel 6.3 i direktiv 
92/43/EEG.

(2) Innan planen eller planerna med 
utpekade fokusområden för förnybar 
energiproduktion antas ska de bli föremål 
för en miljöbedömning som utförs i 
enlighet med villkoren i direktiv 
2001/42/EG, och, om planen eller planerna 
sannolikt har betydande effekter på 
Natura 2000-områden, en lämplig 
bedömning i enlighet med artikel 6.3 i 
direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Vid identifieringen av de 
havsområden som avses i artikel 15b.1 ska 
utpekandet anpassas till kraven i direktiv 
2014/89/EU, enligt vilka medlemsstaterna 
ska använda en ekosystembaserad strategi 
för havsplanering när de pekar ut platser 
för förnybar energiproduktion. Under 
havsplaneringsprocessen, som ska 
uppdateras så snart ny unionslagstiftning 
som påverkar fysisk planering 
offentliggörs, ska medlemsstaterna öka 
utrymmet för produktion av förnybar 
energi i linje med klimatmålen för 2030, 
2040 och 2050.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15c – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Planen eller planerna med utpekade 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion ska offentliggöras och 
ska ses över regelbundet, åtminstone i 
samband med uppdateringen av de 
nationella energi- och klimatplanerna i 
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999.”

(3) Planen eller planerna med utpekade 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion ska offentliggöras och 
ska ses över regelbundet, åtminstone i 
samband med uppdateringen av de 
nationella energi- och klimatplanerna i 
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999, och direktiv 2014/89/EU.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 15d

Allmänhetens deltagande
1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att planerna med identifierade land- och 
havsområden som är nödvändiga för att 
uppföra anläggningar för produktion av 
energi från förnybara energikällor och de 
med utpekande av områden för förnybar 
energiproduktion utarbetas på ett öppet, 
inkluderande och effektivt sätt och att 
allmänheten ges tidiga och effektiva 
möjligheter att delta i utarbetandet av 
planerna.
2. Medlemsstaterna ska identifiera 
den allmänhet som påverkas eller 
sannolikt kommer att påverkas av, eller 
som har ett intresse av planerna, 
inbegripet fysiska eller juridiska personer 
eller deras sammanslutningar, 
organisationer eller grupper, med 
beaktande av målen för detta direktiv och 
de potentiella effekterna av dess 
genomförande på områden som omfattas 
av andra unionsinstrument.
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3. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att den allmänhet som avses i punkt 2 
informeras elektroniskt och genom 
offentliga meddelanden eller på annat 
lämpligt sätt om följande saker:
(a) utkastet till förslag, när detta finns 
tillgängligt,
(b) all relevant miljöinformation som 
innehas av den behöriga myndigheten, 
och
(c) praktiska arrangemang för 
deltagande, bland annat följande: 
i)  den förvaltningsenhet från vilken 
den berörda informationen kan erhållas, 
ii) den förvaltningsenhet till vilken 
synpunkter, åsikter eller frågor kan 
lämnas, och
iii) rimliga tidsramar, som ska vara 
tillräckligt långa för att allmänheten ska 
kunna informeras, förbereda sig och delta 
på ett meningsfullt sätt i beslutsprocessen 
i miljöfrågor.
(d) möjligheter för kommuner, 
invånare och den berörda allmänheten att 
delta i genomförandet av planerna, både 
ekonomiskt och icke-ekonomiskt, 
inbegripet genom inrättandet av 
gemenskaper för förnybar energi i 
enlighet med artikel 2 andra stycket punkt 
16, och artikel 22 i detta direktiv. 
4. När medlemsstaterna fattar beslut 
om planerna ska de ta vederbörlig hänsyn 
till resultatet av allmänhetens deltagande. 
Medlemsstaterna ska informera 
allmänheten om planerna, inklusive 
texterna, och om de skäl och 
överväganden som beslutet grundar sig 
på, tillsammans med en sammanfattning 
av resultaten av det offentliga samrådet 
och hur dessa resultat har införlivats eller 
på annat sätt behandlats.”

Ändringsförslag 22
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Medlemsstaterna ska, i enlighet 
med sina nationella lagar och artikel 9 i 
konventionen från FN:s ekonomiska 
kommission för Europa (Unece) om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor av den 
25 juni 1998 (”Århuskonventionen”), 
säkerställa att medlemmar av den berörda 
allmänheten som uppfyller villkoren i 
andra stycket led b av den artikeln, 
inbegripet fysiska eller juridiska personer 
eller deras sammanslutningar, 
organisationer eller grupper, i 
förekommande fall har rätt att få den 
materiella eller formella giltigheten 
prövad, inför domstol eller något annat 
oberoende och opartiskt organ som 
inrättats genom lag, hos beslut, 
handlingar och underlåtenhet som
(a)  strider mot de rättsliga 
skyldigheter som anges i artiklarna 15b, 
15c, [15d], 16a och 16b i detta direktiv, 
eller
(b)  omfattas av artikel 10 i förordning 
(EU) 2018/1999.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16a – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 och 5, och genom undantag 
från artikel 4.2 i direktiv 2011/92/EU och 
punkterna 3 a, b, d, h, och i och 6 c i bilaga 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 och 5, och genom undantag 
från artikel 4.2 i direktiv 2011/92/EU, 
punkt 6b i bilaga I i den utsträckning 
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II, för sig själva eller jämförda med punkt 
13 a i det direktivet, i den utsträckning 
detta rör projekt för förnybar energi, ska 
nya ansökningar för anläggningar för 
förnybar energi, med undantag för 
förbränningsanläggningar för biomassa, 
inklusive uppgradering av anläggningar, i 
redan utpekade fokusområden för förnybar 
energiproduktion för respektive teknik, 
samlokaliserade lagringsanläggningar samt 
deras anslutning till nätet, undantas från 
kravet på att genomföra en särskild 
miljökonsekvensbedömning enligt artikel 
2.1 i direktiv 2011/92/EU. förutsatt att 
dessa projekt överensstämmer med de 
regler och åtgärder som fastställt i enlighet 
med artikel 15c.1 b. Undantaget från 
tillämpningen av direktiv 2011/92/EU 
gäller inte projekt som kan antas medföra 
en betydande inverkan på miljön i en annan 
medlemsstat, eller om en medlemsstat som 
sannolikt kommer att utsättas i betydande 
grad begär att undantaget inte ska gälla, i 
enlighet med artikel 7 i det direktivet.

detta berör produktion av förnybar vätgas 
och punkterna 3 a, b, d, h, och i och 6 c i 
bilaga II, för sig själva eller jämförda med 
punkt 13 a i det direktivet, i den 
utsträckning detta rör projekt för förnybar 
energi, ska nya ansökningar för 
anläggningar för förnybar energi, inklusive 
produktionsanläggningar som 
kombinerar olika förnybara energikällor, 
med undantag för 
förbränningsanläggningar för biomassa, 
och vattenkraftverk med en installerad 
maximal kapacitet på 10 MW, inklusive 
uppgradering av anläggningar, i redan 
utpekade fokusområden för förnybar 
energiproduktion för respektive teknik, 
samlokaliserade lagringsanläggningar samt 
deras anslutning till nätet, det relaterade 
överförings- och distributionsnätet och de 
relaterade tillgångar som krävs för 
utbyggnaden av elnäten som behövs för 
att införliva förnybara energikällor i 
systemet, undantas från kravet på att 
genomföra en särskild 
miljökonsekvensbedömning enligt artikel 
2.1 i direktiv 2011/92/EU. förutsatt att 
dessa projekt överensstämmer med de 
regler och åtgärder som fastställt i enlighet 
med artikel 15c.1 b. Undantaget från 
tillämpningen av direktiv 2011/92/EU 
gäller inte projekt som kan antas medföra 
en betydande inverkan på miljön i en annan 
medlemsstat, eller om en medlemsstat som 
sannolikt kommer att utsättas i betydande 
grad begär att undantaget inte ska gälla, i 
enlighet med artikel 7 i det direktivet.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 6.3 i direktiv 
92/43/EEG ska de anläggningar som avses 

Genom undantag från artikel 6.3 i 
direktiv 92/43/EEG ska de anläggningar 
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i första stycket inte bli föremål för en 
bedömning av konsekvenserna för Natura 
2000-områden.

som avses i första stycket inte bli föremål 
för en bedömning av konsekvenserna för 
Natura 2000-områden förutsatt att dessa 
projekt för förnybar energi är förenliga 
med de regler och åtgärder som fastställts 
i enlighet med artikel 15c.1 b.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska göra en granskning av de ansökningar 
som avses i punkt 3. Denna granskning ska 
syfta till att fastställa om det är högst 
sannolikt att något av dessa projekt 
kommer att ge upphov till betydande 
oförutsedda negativa effekter som rör 
miljöns känslighet i det geografiska 
område där projektet är lokaliserat och som 
inte identifierades vid den miljöbedömning 
av planen eller planerna med utpekade 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion som genomförts i 
enlighet med direktiv 2001/42/EG och, om 
så är relevant, direktiv 92/43/EEG. 
Granskning som utförs för uppgradering av 
projekt ska begränsas till de potentiella 
effekterna av ändringen eller utvidgningen 
jämfört med det ursprungliga projektet.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska göra en granskning av de ansökningar 
som avses i punkt 3. Denna granskning ska 
syfta till att fastställa om det är högst 
sannolikt att något av dessa projekt 
kommer att ge upphov till betydande 
negativa effekter som rör miljöns 
känslighet i det geografiska område där 
projektet är lokaliserat och som inte 
identifierades vid den miljöbedömning av 
planen eller planerna med utpekade 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion som genomförts i 
enlighet med direktiv 2001/42/EG och, om 
så är relevant, direktiv 92/43/EEG. 
Granskning som utförs för uppgradering av 
projekt ska begränsas till de potentiella 
effekterna av ändringen eller utvidgningen 
jämfört med det ursprungliga projektet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16a – punkt 4 – stycke 2



PE737.467v01-00 20/26 AD\1265685SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en sådan granskning ska 
projektutvecklaren tillhandahålla 
information om projektets särdrag, om dess 
efterlevnad av de regler och åtgärder som 
identifierats i enlighet med artikel 15c.1 b 
och c för det specifika fokusområdet och 
om eventuella ytterligare åtgärder som 
vidtagits i projektet och hur dessa åtgärder 
berör miljöeffekterna. En sådan granskning 
ska slutföras inom 30 dagar från den dag 
då ansökningarna för nya anläggningar för 
förnybar energi lämnades in, med undantag 
av ansökningar för anläggningar med en 
elkapacitet på mindre än 150 kW. För 
sådana anläggningar och för nya 
ansökningar om uppgradering av 
anläggningar ska granskningen slutföras 
inom 15 dagar.

För en sådan granskning ska 
projektutvecklaren tillhandahålla 
information om projektets särdrag, om dess 
potentiella miljöpåverkan, om dess 
efterlevnad av de regler och åtgärder som 
identifierats i enlighet med artikel 15c.1 b 
och c för det specifika fokusområdet och 
om eventuella ytterligare åtgärder som 
vidtagits i projektet och hur dessa åtgärder 
berör miljöeffekterna. En sådan granskning 
ska slutföras inom 30 dagar från den dag 
då ansökningarna för nya anläggningar för 
förnybar energi lämnades in, med undantag 
av ansökningar för anläggningar med en 
elkapacitet på mindre än 150 kW. För 
sådana anläggningar och för nya 
ansökningar om uppgradering av 
anläggningar ska granskningen slutföras 
inom 15 dagar.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Efter granskningen ska de 
ansökningar som avses i punkt 3 
godkännas ur ett miljöperspektiv utan att 
det krävs något uttryckligt beslut från den 
behöriga myndigheten, såvida inte den 
behöriga myndigheten antar ett 
administrativt beslut, vederbörligen 
motiverat och grundat på tydliga bevis, om 
att ett visst projekt högst sannolikt kommer 
att ge upphov till betydande oförutsedda 
negativa effekter som rör miljöns 
känslighet i det geografiska område där 
projektet är lokaliserat och som inte kan 
begränsas genom de åtgärder som anges i 
planen eller planerna med utpekade 

(5) Efter granskningen ska de 
ansökningar som avses i punkt 3 
godkännas ur ett miljöperspektiv utan att 
det krävs något uttryckligt beslut från den 
behöriga myndigheten, såvida inte den 
behöriga myndigheten antar ett 
administrativt beslut, vederbörligen 
motiverat och grundat på tydliga bevis, om 
att ett visst projekt högst sannolikt kommer 
att ge upphov till betydande negativa 
effekter som rör miljöns känslighet i det 
geografiska område där projektet är 
lokaliserat och som inte kan begränsas 
genom de åtgärder som anges i planen eller 
planerna med utpekade fokusområden, 
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fokusområden, eller som föreslås av 
projektutvecklaren. Detta beslut ska göras 
tillgängligt för allmänheten. Sådana projekt 
ska bli föremål för en bedömning i enlighet 
med direktiv 2011/92/EU och, om så är 
tillämpligt, en bedömning enligt artikel 6.3 
i direktiv 92/43/EEG, som ska genomföras 
inom sex månader från beslutet om 
granskningen.

eller som föreslås av projektutvecklaren. 
Detta beslut ska göras tillgängligt för 
allmänheten. Sådana projekt ska bli 
föremål för en bedömning i enlighet med 
direktiv 2011/92/EU och, om så är 
tillämpligt, en bedömning enligt artikel 6.3 
i direktiv 92/43/EEG, som ska genomföras 
inom sex månader från beslutet om 
granskningen.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Alla ansökningar som följer av 
denna artikel, information som lämnas av 
utvecklaren i enlighet med punkt 4 andra 
stycket, resultaten av granskningen enligt 
punkt 4 och alla beslut ska offentliggöras.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16b – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en miljöbedömning krävs enligt 
direktiv 2011/92/EU eller direktiv 
92/43/EEG ska den utföras i ett enda 
förfarande som omfattar alla relevanta 
bedömningar för ett visst projekt. När en 
sådan miljökonsekvensbedömning krävs 
ska den behöriga myndigheten, med 
beaktande av den information som lämnats 
av utvecklaren, avge ett yttrande om 
omfattningen av och detaljnivån för den 
information som utvecklaren ska lämna i 

Om en miljöbedömning krävs enligt 
direktiv 2011/92/EU eller direktiv 
92/43/EEG ska den utföras i ett enda 
förfarande som omfattar alla relevanta 
bedömningar för ett visst projekt. När en 
sådan miljökonsekvensbedömning krävs 
ska den behöriga myndigheten, med 
beaktande av den information som lämnats 
av utvecklaren, avge ett yttrande om 
omfattningen av och detaljnivån för den 
information som utvecklaren ska lämna i 
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miljökonsekvensbeskrivningen, vars 
omfattning inte får utökas därefter. Om 
lämpliga riskreducerande åtgärder har 
vidtagits i de specifika projekten ska 
eventuellt dödande eller störning av de 
arter som skyddas enligt artikel 12.1 i 
direktiv 92/43/EEG och artikel 5 i direktiv 
2009/147/EG inte betraktas som avsiktligt. 
Medlemsstaterna får tillåta att nya 
riskreducerande åtgärder, vars syfte är att 
så mycket som möjligt förhindra dödande 
eller störning av arter som skyddas enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG och 
2009/147/EEG eller eventuella andra 
miljöeffekter, och vars ändamålsenlighet 
inte har provats i stor skala, används för ett 
eller flera pilotprojekt under en begränsad 
tidsperiod, förutsatt att åtgärdernas 
ändamålsenlighet noga övervakas och att 
lämpliga åtgärder omedelbart vidtas om de 
inte visar sig vara ändamålsenliga. 
Tillståndsförfarandet för uppgradering av 
projekt och för nya anläggningar med en 
elkapacitet på mindre än 150 kW, för 
samlokaliserade lagringsanläggningar samt 
för deras nätanslutningar utanför 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion får inte pågå längre än ett 
år, inklusive miljöbedömningar om så 
krävs i relevant lagstiftning. När det är 
vederbörligen motiverat på grund av 
exceptionella omständigheter, får perioden 
på ett år förlängas med högst tre månader. 
Medlemsstaterna ska tydligt informera 
utvecklare om de extraordinära 
omständigheter som motiverade 
förlängningen.

miljökonsekvensbeskrivningen, vars 
omfattning inte får utökas. Om alla 
nödvändiga riskreducerande åtgärder har 
vidtagits i de specifika projekten ska 
eventuellt dödande eller störning av de 
arter som skyddas enligt artikel 12.1 i 
direktiv 92/43/EEG och artikel 5 i direktiv 
2009/147/EG inte betraktas som avsiktligt. 
Medlemsstaterna får tillåta att nya 
riskreducerande åtgärder, vars syfte är att 
så mycket som möjligt förhindra dödande 
eller störning av arter som skyddas enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG och 
2009/147/EEG eller eventuella andra 
miljöeffekter, och vars ändamålsenlighet 
inte har provats i stor skala, används för ett 
eller flera pilotprojekt under en begränsad 
tidsperiod, förutsatt att åtgärdernas 
ändamålsenlighet noga övervakas och att 
lämpliga åtgärder omedelbart vidtas om de 
inte visar sig vara ändamålsenliga. 
Tillståndsförfarandet för uppgradering av 
projekt och för nya anläggningar med en 
elkapacitet på mindre än 150 kW, för 
samlokaliserade lagringsanläggningar samt 
för deras nätanslutningar utanför 
fokusområden för förnybar 
energiproduktion får inte pågå längre än ett 
år, inklusive miljöbedömningar om så 
krävs i relevant lagstiftning. När det är 
vederbörligen motiverat på grund av 
exceptionella omständigheter, får perioden 
på ett år förlängas med högst tre månader. 
Medlemsstaterna ska tydligt informera 
utvecklare om de extraordinära 
omständigheter som motiverade 
förlängningen.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16c – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillståndsförfarande för installation av 
solenergiutrustning i artificiella 
konstruktioner

Påskyndat införande och 
tillståndsförfarande för installation av 
solenergiutrustning i artificiella 
konstruktioner

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det tillståndsförfarande som avses i artikel 
16.1 för installation av solenergiutrustning, 
inklusive solenergiinstallationer som är 
integrerade i byggnader, i befintliga eller 
framtida artificiella konstruktioner, med 
undantag för artificiella vattenytor, inte 
pågår längre än tre månader, förutsatt att 
det primära syftet med sådana strukturer 
inte är solenergiproduktion. Genom 
undantag från artikel 4.2 i direktiv 
2011/92/EU och punkterna 3 a och b i 
bilaga II, för sig själva eller jämförda med 
punkt 13 a i det direktivet, ska sådan 
installation av solvärmeutrustning i 
tillämpliga fall undantas från kravet på att 
genomföra en särskild 
miljökonsekvensbedömning enligt artikel 
2.1 i direktiv 2011/92/EU.”

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det tillståndsförfarande som avses i artikel 
16.1 för installation av solenergiutrustning, 
inklusive solenergiinstallationer som är 
integrerade i byggnader, i befintliga eller 
framtida artificiella konstruktioner, med 
undantag för artificiella vattenytor, inte 
pågår längre än tre månader, förutsatt att 
det primära syftet med sådana strukturer 
inte är solenergiproduktion. Genom 
undantag från artikel 4.2 i direktiv 
2011/92/EU och punkterna 3 a och b i 
bilaga II, för sig själva eller jämförda med 
punkt 13 a i det direktivet, ska sådan 
installation av solvärmeutrustning i 
tillämpliga fall undantas från kravet på att 
genomföra en särskild 
miljökonsekvensbedömning enligt artikel 
2.1 i direktiv 2011/92/EU. För 
solcellsanläggningar på tak under 50 kW 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
förenklade godkännandeförfaranden 
finns. Krav på bygglov kommer att tas 
bort om sådana fortfarande finns. 
Medlemsstaterna ska också upprätta en 
färdplan för att avlägsna andra hinder 
och förbättra det påskyndade införandet 
av solenergi. 
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 16d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [tre månader efter ikraftträdandet], 
och till dess att klimatneutralitet uppnås, 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
planering, uppförande och drift av 
anläggningar för produktion av energi från 
förnybara energikällor, deras anslutning till 
nätet och det aktuella nätet i sig samt 
tillhörande lagringstillgångar i samband 
med tillståndsförfarandet antas vara av 
överordnat allmänintresse och av vikt för 
människors hälsa och säkerhet vid 
avvägning av olika rättsliga intressen i 
enskilda fall i samband med tillämpning av 
artiklarna 6.4 och 16.1 c i direktiv 
92/43/EEG, artikel 4.7 i direktiv 
2000/60/EG och artikel 9.1 a i direktiv 
2009/147/EG.”

Senast [tre månader efter ikraftträdandet], 
och fram till 2030, ska medlemsstaterna 
säkerställa att planering, uppförande och 
drift av anläggningar för produktion av 
energi från förnybara energikällor, deras 
anslutning till nätet och det aktuella nätet i 
sig samt tillhörande lagringstillgångar i 
samband med tillståndsförfarandet antas 
vara av överordnat allmänintresse och av 
vikt för människors hälsa och säkerhet vid 
avvägning av olika rättsliga intressen i 
enskilda fall i samband med tillämpning av 
artiklarna 6.4 och 16.1 c i direktiv 
92/43/EEG, artikel 4.7 i direktiv 
2000/60/EG och artikel 9.1 a i direktiv 
2009/147/EG.”
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