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KORTFATTAD MOTIVERING

I juli 2021 lanserade kommissionen 55 %-paketet, som syftar till att uppnå en minskning av 
nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030 och uppnå klimatneutralitet i 
linje med den europeiska gröna given. En del av paketet är ett förslag till ändring av direktivet 
om förnybar energi genom att fastställa ett ambitiösare EU-mål för 2030 i linje med det 
föreslagna målet att minska växthusgasutsläppen. 

Utöver ett ambitiösare mål innehåller också förslaget åtgärder som riktas mot sektorer där 
framstegen hittills har gått långsammare. Det syftar till att stärka befintliga åtgärder inom 
värme- och kylsektorn samt inom transportsektorn och komplettera dem med nya 
bestämmelser för konstruktion och industrin. Förslaget är också kopplat till strategin för 
integrering av energisystem, vätgasstrategin, strategin för förnybar energi till havs och 
strategin för biologisk mångfald.

Föredraganden betonar den starka lokala dimensionen i produktionen av förnybar energi. Det 
är därför viktigt att medlemsstaterna fullt ut involverar de lokala och regionala myndigheterna 
i planeringen och genomförandet av nationella miljö- och klimatåtgärder.

Föredraganden anser att viktiga övergångskällor såsom biomassa måste användas för att 
uppnå miljömålen under de kommande åren. Om man vill att biomassa ska köpas och 
användas på ett hållbart sätt kommer det att vara viktigt att denna översyn anger tydliga och 
genomförbara definitioner. Föredraganden anser också att kommissionens förslag att införa 
kaskadprincipen genom en delegerad akt inte skulle fungera utan snarare vara till nackdel. Det 
skulle faktiskt inte bara medföra ytterligare kostnader och byråkrati, utan också innebära att 
lokala omständigheter inte beaktades. Den bästa lösningen skulle vara att uppmuntra 
medlemsstaterna att överväga kaskadanvändning beroende på det lokala sammanhanget.

Föredraganden anser att projekt för smarta nät i gränsregioner kan ge den gränsöverskridande 
strategin ett stort mervärde då de möjliggör större resursoptimering, flexibilitet och 
motståndskraft i elsystemen och ger fler sociala fördelar för de berörda lokalsamhällena.

Föredraganden anser att införandet av en definition av koldioxidsnåla bränslen kan bidra till 
att uppmuntra användningen av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och av 
koldioxidsnål teknik som alternativ med potential att minska utsläppen av växthusgaser och 
hjälpa EU i arbetet med att nå sina miljömål 2050.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1
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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 hållbarhet i den europeiska 
ekonomin, miljöskydd, social utveckling, 
tillväxt och sysselsättning, samtidigt som 
man tar itu med klimatförändringarna. 
Detta mål, och målet att minska utsläppen 
av växthusgaser med 55 % fram till 2030 i 
enlighet med förordning (EU) 2021/1119 
(europeisk klimatlag), kräver en 
energiomställning 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

Förslag till direktiv
Skäl 2

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 

(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 
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totala växthusgasutsläppen i unionen. 
Genom att minska dessa växthusgasutsläpp 
bidrar den förnybara energin också till att 
hantera miljöutmaningar såsom förlust av 
biologisk mångfald.

totala växthusgasutsläppen i unionen. 
Genom att minska dessa växthusgasutsläpp 
bidrar den förnybara energin också till att 
hantera miljöutmaningar såsom förlust av 
biologisk mångfald, och bidrar till en 
övergripande förbättring av 
miljöförhållandena och undviker extrema 
väderrelaterade fenomen som torka och 
översvämningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den roll som lokala gemenskaper 
för förnybar energi spelar för att främja 
en utbredd användning av förnybara 
energikällor bör stärkas. Initiativen för 
(kollektiv) egenproduktion och (kollektiv) 
egenförbrukning i bostadsområden och 
på distriktsnivå bör underlättas genom att 
minska tillståndskrav, administrativa 
svårigheter och/eller andra faktorer som 
hindrar tillgång till nätet, nätavgifter, och 
genom att öka användningen av teknik 
såsom solvärme och solcellsenergi, 
vindkraft och geotermisk teknik, vilket 
garanterar tillgång till EU-medel och 
ökar användningen av teknik såsom 
solvärme och solcellsenergi, vindkraft och 
geotermisk teknik. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas därför att 
använda sina respektive 
sammanhållningspolitiska planer för att 
uppmuntra finansiering av infrastruktur 
och verktyg som främjar dessa processer.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(2b) Produktionen av förnybar energi 
sker ofta på lokal nivå och är beroende av 
regionala små och medelstora företag. 
Medlemsstaterna bör därför involvera 
lokala och regionala myndigheter fullt ut 
när de sätter upp mål och stöder politiska 
åtgärder.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Att främja inhemsk förnybar 
energi minskar unionens energiberoende 
och dess behov av att importera fossila 
bränslen, vilket därmed ökar 
energitryggheten.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Omkring 35 miljoner européer 
berörs av energifattigdom1a och politiken 
för förnybar energi har en viktig funktion 
att fylla i alla strategier för att hantera 
energifattigdom och konsumenters 
sårbarhet.
_________________

1a Kommissionens rekommendation (EU) 
2020/1563 av den 14 oktober 2020 om 
energifattigdom.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 2e (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2e) Medlemsstaterna bör därför 
säkerställa att det införs incitament och 
proaktiva strategier för att underlätta 
användningen av effektiv förnybar 
energiproduktion samt av värme- och 
kylsystem som drivs med energi från 
förnybara energikällor, inte bara i 
medelinkomst- och höginkomsthushåll 
utan även och särskilt i de 
låginkomsthushåll som riskerar 
energifattigdom, med särskild 
uppmärksamhet på dessa i glesbygden.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 2f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2f) Förvaltningsmyndigheter 
uppmuntras att främja användningen av 
integrerade territoriella investeringar och 
projekt inom lokalt ledd utveckling (LLU-
projekt) i syfte att etablera bottom-up-
strategier för att utveckla lokala 
energigemenskaper och projekt för 
förnybar energi.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 2g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2g) De olika tillgängliga källorna för 
hållbar förnybar energi bör integreras. 
Användningen av dem bör också främjas 
genom upprättandet av gemenskaper för 
förnybar energi och 
medborgarenergigemenskaper inriktade 
på social och miljömässig hållbarhet ur 
både deltagarnas och nätoperatörernas 
synvinkel.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 2h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2h) Behöriga myndigheter bör 
fastställa förenklade regler och 
administrativa förfaranden för små 
producenter av förnybar energi och lokala 
energigemenskaper för att säkerställa att 
de inte utsätts för diskriminerande 
administrativa bördor.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 2i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2i) Medlemsstaterna bör inrätta 
särskilda finansiella stödsystem för lokala 
energigemenskaper, särskilt under 
planerings- och etableringsfaserna samt 
införa informativa och vägledande 
teknikkurser för att stödja dessa 
gemenskaper och uppmuntra 
användningen av innovativa 
ägarstrukturer.

Ändringsförslag 12

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 

(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 
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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.

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, i 
enlighet med vad som föreskrivs i EU:s 
klimatlag10. Det mål som anges i artikel 3 i 
det direktivet måste därför höjas och 
åtföljas av vissa nationella mål med tanke 
på deras bevisade effektivitet när det 
gäller att skapa säkerhet för investerare 
och uppmuntra kontinuerlig utveckling av 
teknik som genererar energi från alla 
typer av förnybara källor. 

__________________ __________________
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, 
21.12.2018, s. 82).

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, 
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 13

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Med tanke på Rysslands invasion 
av Ukraina tillhandahöll Internationella 
energiorganet en 10-punktsplan till 
Europeiska unionen för att minska 
beroendet av ryska leveranser med över 
en tredjedel samtidigt som det stödde den 
europeiska gröna given som säkerställer 
en snabbare, starkare och tydligare 
energiomställning. Bland 
rekommendationerna fanns 
Internationella energiorganets 
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rekommendation om att maximera 
energiproduktionen från bioenergi. I detta 
sammanhang offentliggjorde 
kommissionen också meddelandet 
”REPowerEU: Gemensamma europeiska 
åtgärder för säkrare och hållbarare 
energi” där man efterlyser en fördubbling 
av målet 55 %-paketet för biometan till en 
produktion av 35 miljarder kubikmeter 
(bcm) per år senast 2030. 
Medlemsstaternas strategiska planer för 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
uppmanas att kanalisera finansiering till 
biometan som framställs från hållbara 
biomassakällor, inbegripet i synnerhet 
jordbruksavfall och restprodukter. Den 
roll som agrobiomassa såväl som 
skogsbiomassa spelar som en hållbar, 
förnybar och lokal energikälla bör därför 
stärkas, uppmuntras och främjas på 
Europas väg mot minskade 
koldioxidutsläpp och minskat 
energioberoende.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Vetenskapliga bevis fortsätter att 
visa att energibesparingar, 
energieffektivitet och förnybar energi är 
viktiga drivkrafter för att nå en ekonomi 
utan utsläpp av växthusgaser. I linje med 
kommissionens rekommendation av den 
28 september 2021 ”Energieffektivitet 
först: från principer till praktik. Riktlinjer 
och exempel för dess genomförande i 
beslutsfattandet inom och utanför 
energisektorn”, bör detta direktiv anta en 
integrerad strategi genom att främja den 
mest energieffektiva förnybara källan för 
en viss sektor och tillämpning samt 
genom att främja systemeffektivitet, så att 
så lite energi som möjligt skulle behövas 
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för olika ekonomiska aktiviteter.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Sammanhållningspolitiken för 
tidsperioden 2021–2027 har som ett av 
sina fem mål ett grönare Europa genom 
att främja investeringar i ren energi, den 
cirkulära ekonomin, begränsning av 
klimatförändringar och hållbara 
transporter. Sammanhållningspolitikens 
fonder bör därför syfta till att förhindra 
ökade skillnader, hjälpa de regioner som 
drar det tyngsta lasset i omställningen, 
stimulera investeringar i infrastruktur 
och utbilda arbetstagare i ny teknik för att 
säkerställa att ingen lämnas utanför.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör involvera regionala, 
lokala och territoriella myndigheter 
genom en bottom-up-strategi för att göra 
det möjligt att uppnå målen i den 
europeiska gröna given. I detta syfte 
kommer ett stärkt flernivåstyre att vara 
avgörande för att öka ambitionsnivån och 
åtgärderna på lokal nivå och få med sig 
allmänheten och lokala aktörer.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 3e (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) Eruf kommer att behöva stödja ett 
främjande av energieffektiviteten och en 
minskning av växthusgasutsläppen, 
främja förnybar energi, utveckla smarta 
energisystem och energinät samt främja 
hållbar multimodal stadsmobilitet inom 
ramen för omställningen till en ekonomi 
med noll nettoutsläpp av koldioxid. ESF+ 
måste bidra till de förbättringar av 
utbildningssystemen som behövs för att 
anpassa färdigheter och kvalifikationer, 
ge kompetenshöjning åt alla, inbegripet 
arbetskraften, skapa nya jobb i sektorer 
med inriktning på miljö, klimat, energi, 
den cirkulära ekonomin och bioekonomin 
(artikel 4 i ESF+-förordningen).

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 3f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3f) Vid bedömningen av de nationella 
bioenergiplanerna bör kommissionen 
bedöma deras förenlighet med och bidrag 
till unionens lagstiftning och åtaganden 
på miljö- och klimatområdet.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 3g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3g) Produktionen av förnybar energi 
har en stark lokal dimension. Det är 
därför viktigt att medlemsstaterna fullt ut 
involverar de lokala och regionala 
myndigheterna i planeringen och 
genomförandet av nationella 
klimatåtgärder, ger direkt tillgång till 
finansiering och övervakar hur de 
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vidtagna åtgärderna fortskrider. I 
tillämpliga fall bör medlemsstaterna 
integrera lokala och regionala bidrag i 
sina nationella energi- och klimatplaner.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 3h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Sammanhållningspolitiken har en 
erkänt stor betydelse när det gäller att 
hjälpa öregioner att uppnå 
klimatneutralitetsmålen, med hänsyn till 
de extrakostnader som exempelvis energi- 
och transportsektorerna har, och till 
mobilteknikens inverkan på deras 
energisystem, vilka kräver förhållandevis 
mycket stora investeringar för 
förvaltningen av intermittenta förnybara 
energikällor.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 3i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3i) De mest avlägsna öregionerna och 
de yttersta randområdena har, på grund 
av sina små och isolerade energisystem, 
stora svårigheter när det gäller sin 
energiförsörjning eftersom de ofta är 
beroende av import av fossila bränslen för 
elproduktion, transporter och 
uppvärmning.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 3j (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3j) Användningen av förnybar energi, 
inbegripet tidvattenenergi, bör prioriteras 
och kan medföra stora fördelar för öarna 
med hänsyn till lokalsamhällenas behov, 
inbegripet bevarande av öarnas 
traditionella arkitektur och lokala habitat. 
Det behövs därför stöd till utvecklingen av 
ett brett spektrum av förnybara 
energikällor som baseras på öarnas 
geografiska särdrag. De program för grön 
vätgas som vissa öar har startat är 
välkomna.

Ändringsförslag 23

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 

(4) 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, inbegripet 
förebyggande av skogsbränder, 
säkerställande av skyddet av biologisk 
mångfald och främjandet av principerna 
för den cirkulära ekonomin och 
kaskadanvändningen av biomassa, samt 
den avfallshierarki som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG12. 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 
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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. 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.

att återvinningsbart avfall inte används 
effektivt.

__________________ __________________
11 Syftet med kaskadprincipen är att uppnå 
resurseffektivitet vid användning av 
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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 

Ändringsförslag 24

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 
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 

(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 
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 
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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.

både utbud och efterfrågan i tid och rum, 
stimulera till investeringar i flexibilitet, 
energilagring och efterfrågeflexibilitet, 
och bidra till integrering av stora andelar 
av intermittent förnybar produktion. Denna 
ram måste också ta hänsyn till befintliga 
regionala skillnader och de specifika 
egenskaperna för varje region, och stödja 
kostnadseffektiva lösningar som 
säkerställer en minskning av 
energikostnaderna för Europas 
människor och företag. Medlemsstaterna 
bör därför, samtidigt som man tar hänsyn 
till principen om energi först, 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 för en fullständig integrering 
av icke-programmerbara förnybara 
energikällor i elsystemet och för 
processen att minska koldioxidutsläppen 
inom produktionsutbudet genom att 
säkerställa tillgång till 
marknadsinstrument som tillhandahåller 
långsiktiga prissignaler för 
investeringsbeslut, inbegripet 
investeringar i systemens tillräcklighet, 
stabilitet och flexibilitet genom ett 
konkurrensutsatt, transparent och icke-
diskriminerande anbudsförfarande som 
ger de utvalda anbudsgivarna en 
ersättning grundad på marknadspriser. 
Ramen tar också itu med hinder som inte 
är av ekonomisk art, såsom 
myndigheternas otillräckliga digitala 
resurser och personalresurser för att 
behandla ett ökande antal 
tillståndsansökningar.
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen ska lägga fram 
riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna 
att minska administrativa hinder, särskilt 
för att förenkla och påskynda 
tillståndsförfarandena för förnybara 
projekt, däribland 
nyckelprestationsindikatorer för att 
bedöma framsteg. Förenklingen av 
administrativa tillståndsförfaranden är, 
tillsammans med tillräckliga digitala 
resurser och personalresurser hos 
myndigheterna, avgörande för att 
påskynda användningen av förnybar 
energi och därmed uppnå målen i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vid beräkningen av andelen 
förnybar energi i en medlemsstat bör 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung räknas i den sektor där de 
förbrukas (el, värme och kyla eller 
transport). För att undvika dubbelräkning 
bör den förnybara el som används för att 
producera dessa bränslen inte räknas. Det 
skulle leda till en harmonisering av 
redovisningsreglerna för dessa bränslen i 
hela direktivet, oavsett om de räknas med i 
det övergripande målet för förnybar energi 
eller för något delmål. Det skulle också 
göra det möjligt att räkna den energi som 
faktiskt förbrukats, med beaktande av 
energiförlusterna i processen för att 
producera dessa bränslen. Dessutom skulle 
det möjliggöra redovisning av förnybara 

(6) Vid beräkningen av andelen 
förnybar energi i en medlemsstat bör 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung räknas i den sektor där de 
förbrukas (el, värme och kyla eller 
transport). För att undvika dubbelräkning 
bör den förnybara el som används för att 
producera dessa bränslen inte räknas. Det 
skulle leda till en harmonisering av 
redovisningsreglerna för dessa bränslen i 
hela direktivet, oavsett om de räknas med i 
det övergripande målet för förnybar energi 
eller för något delmål. Det skulle också 
göra det möjligt att räkna den energi som 
faktiskt förbrukats, med beaktande av 
energiförlusterna i processen för att 
producera dessa bränslen. Dessutom skulle 
det möjliggöra redovisning av förnybara 



AD\1257770SV.docx 19/84 PE703.013v02-00

SV

drivmedel av icke-biologiskt ursprung som 
importeras till och förbrukas i unionen.

drivmedel av icke-biologiskt ursprung som 
importeras till och förbrukas i unionen. 
När förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung förbrukas i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där de 
producerades, bör regler fastställas för att 
ta hänsyn till åtminstone en minimimängd 
av de förnybara bränslen av icke-
biologiskt ursprung som förbrukas i en 
medlemsstat mot andelen av den slutliga 
bruttoförbrukningen av energi från 
förnybara källor i den medlemsstat där de 
producerades, för att kompensera 
kostnaderna för den producerande 
medlemsstaten och för att undvika att 
avskräcka från investeringar.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas samarbete för att 
främja förnybar energi kan ske i form av 
statistiska överföringar, stödsystem eller 
gemensamma projekt. Det möjliggör en 
kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar 
energi i hela Europa och bidrar till 
marknadsintegration. Trots den potential 
som ligger i samarbetet har det varit 
mycket begränsat, vilket har lett till 
otillfredsställande resultat när det gäller 
effektiviteten i att öka den förnybara 
energin. Medlemsstaterna bör därför 
åläggas att testa samarbete genom att 
genomföra ett pilotprojekt. Med projekt 
som finansieras med nationella bidrag 
inom ramen för unionens 
finansieringsmekanism för förnybar energi 
som inrättats genom kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 
2020/12914 skulle denna skyldighet 
uppfyllas för de berörda medlemsstaterna.

(7) Medlemsstaternas samarbete för att 
främja förnybar energi med lokala och 
regionala myndigheters medverkan kan 
ske i form av statistiska överföringar, 
stödsystem eller gemensamma projekt. Det 
möjliggör en kostnadseffektiv utbyggnad 
av förnybar energi i hela Europa och bidrar 
till marknadsintegration. Trots den 
potential som ligger i samarbetet har det 
varit mycket begränsat, vilket har lett till 
otillfredsställande resultat när det gäller 
effektiviteten i att öka den förnybara 
energin. Projekt för smarta nät i 
gränsregioner kan ge ett stort mervärde 
till den gränsöverskridande strategin 
eftersom de möjliggör bättre 
resursoptimering, skapar flexibla och 
robusta elsystem och ger de berörda 
lokalsamhällena mer allmänna sociala 
fördelar. Medlemsstaterna bör därför 
åläggas att testa samarbete genom att 
genomföra ett pilotprojekt. Med projekt 
som finansieras med nationella bidrag 
inom ramen för unionens 
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finansieringsmekanism för förnybar energi 
som inrättats genom kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 
2020/12914 skulle denna skyldighet 
uppfyllas för de berörda medlemsstaterna.

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

14 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 28

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Varje medlemsstat bör inrätta en 
process som säkerställer samordning 
mellan alla relevanta nationella, 
regionala och lokala myndigheter i 
planeringen i föregående led av 
scenarierna för utbyggnaden av förnybar 
energi på kort, medellång och lång sikt. 
För att säkerställa en bottom-up-strategi 
bör medlemsstaterna ålägga regionala 
och lokala myndigheter att genomföra en 
integrerad lokal kartläggning och 
planering av förnybar energi samt 
uppmuntra mindre, lokala kommuner att 
frivilligt göra samma sak.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Det behövs korrekta data och 
korrekt information på nationell, regional 
och lokal nivå för att bidra till övergången 
till ett energisystem som bygger på 
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förnybar teknik. Dessa data kan erhållas 
från flera EU-baserade källor, alltifrån 
jordobservationssystem såsom Copernicus 
till det snart inrättade 
observationsorganet för landsbygden.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) Alla EU:s politikområden måste 
inrikta sina åtgärder på de nyligen 
fastställda klimatmålen och uppnå 
klimatneutralitet. Detta är fallet för 
sammanhållningspolitiken, som i över 
tjugo år har bidragit till att minska 
koldioxidutsläppen i ekonomin, samtidigt 
som den varit förebild och tillhandahållit 
bästa praxis som kan ses i andra politiska 
dimensioner, såsom i ändringen av detta 
direktiv. Sammanhållningspolitiken 
erbjuder inte bara investeringsmöjligheter 
för att tillgodose lokala och regional 
behov genom de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, utan ger också en 
integrerad politisk ram för att minska 
skillnaderna i utveckling mellan Europas 
regioner och hjälpa dem att hantera de 
många utmaningar som deras utveckling 
innebär, bland annat genom miljöskydd, 
högkvalitativ sysselsättning och en rättvis, 
inkluderande och hållbar utveckling.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7d) Det krävs ytterligare flexibilitet för 
att ta hänsyn till nationella förhållanden 
som bygger på konsekvensbedömningar.
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Skäl 7e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7e) De lokala och regionala 
myndigheterna spelar en mycket viktig 
roll i ett integrerat och decentraliserat 
energisystem. Kommissionen bör därför 
hjälpa regionala och lokala myndigheter 
att arbeta över gränserna genom att 
hjälpa dem att inrätta 
samarbetsmekanismer, inbegripet den 
europeiska grupperingen för territoriellt 
samarbete (EGTS).

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Skäl 7f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7f) Omställningen till 
klimatneutralitet måste vara rättvis och 
inkluderande, med särskilt fokus på 
människor som bor på landsbygden och i 
avlägsna områden, och mer specifikt i de 
territorier som påverkas mest av 
omställningen till klimatneutralitet, 
genom och undvika ökade regionala 
skillnader och stärka arbetstagare och 
lokala och regionala samhällen. 
Dessutom bör förhållandena i alla de 
regioner som anges i artikel 174 i EUF-
fördraget beaktas fullt ut i samband med 
omställningen, i synnerhet genom att 
fokusera på landsbygdsområden, 
områden som påverkas av industriell 
omvandling, och regioner med allvarliga 
och permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar för att säkerställa 
en generellt sett harmonisk utveckling i 
alla områden. I detta avseende bör de 
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nationella planerna integrera 
förhållandena i sina regioner i syfte att 
bekämpa klimatkrisen och göra 
lokalsamhällen mer motståndskraftiga.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Skäl 7g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7g) Öar, mindre öar och de yttersta 
randområdena har en enorm potential 
när det gäller att producera förnybar 
energi, och är strategiska laboratorier för 
innovativa politiska lösningar och 
tekniska åtgärder för att åstadkomma en 
energiomställning och minska 
koldioxidutsläppen, för en övergång till 
energioberoende, så att de kan spela en 
avgörande roll för forskningen om 
klimatförändringar och biologisk 
mångfald och bli en spegel för resten av 
unionen. De bör få tillgång till tillräckliga 
ekonomiska resurser och lämplig 
utbildning för att kunna genomföra 
integrerade, sektorbaserade och 
innovativa insatser för hållbar 
infrastruktur och lokal ekonomisk 
utveckling.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Skäl 7h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7h) Europeiska 
finansieringsmekanismer, såsom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och 
innovationsfonden, bör också finansiera 
småskaliga gränsöverskridande projekt 
och gränsöverskridande 
sammanlänkningar mellan medlemsstater 
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och regioner.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Skäl 7i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7i) Sammanhållningspolitiken 
säkerställer större samstämmighet och 
samordning mellan 
sammanhållningspolitiken och andra EU-
lagstiftningsområden, förbättrar den 
politiska integrationen av klimataspekter, 
utformar en effektivare politik som 
angriper problemen vid källan, 
tillhandahåller riktad EU-finansiering 
och förbättrar följaktligen genomförandet 
av klimatpolitiken på plats.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Skäl 7j (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7j) Det är av yttersta vikt att fullt ut 
upprätthålla ett flernivåstyre och 
partnerskapsprinciperna i omställningen 
till en klimatneutral ekonomi, eftersom 
lokala och regionala myndigheter har 
direkta befogenheter vad gäller miljö och 
klimatförändringar och genomför 90 % 
av åtgärderna för att anpassa sig till 
klimatförändringarna och 70 % av 
åtgärderna för att begränsa dem. Vidare 
utvecklar dessa myndigheter också 
åtgärder som syftar till att främja ett 
klimatvänligt beteende bland 
medborgarna, även sådana med koppling 
till avfallshantering, smart mobilitet, 
hållbara bostäder och energiförbrukning.

Ändringsförslag 38



AD\1257770SV.docx 25/84 PE703.013v02-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genom strategin för förnybar 
energi till havs ställs ett ambitiöst mål upp 
på 300 GW havsbaserad vindkraft och 40 
GW havsenergi i alla unionens 
havsområden senast 2050. För att 
säkerställa denna betydande förändring 
kommer medlemsstaterna att behöva 
samarbeta över gränserna på 
havsområdesnivå. Medlemsstaterna bör 
därför gemensamt fastställa den mängd 
havsbaserad förnybar energiproduktion 
som ska byggas ut inom varje havsområde 
senast 2050, med mellanliggande steg 2030 
och 2040. Dessa mål bör återspeglas i de 
uppdaterade nationella energi- och 
klimatplaner som kommer att läggas fram 
under 2023 och 2024 i enlighet med 
förordning (EU) 2018/1999. När 
medlemsstaterna fastställer mängden bör 
de beakta potentialen för havsbaserad 
förnybar energi i varje havsområde, 
miljöskydd, klimatanpassning och annan 
användning av havet samt unionens mål för 
minskade koldioxidutsläpp. 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 en 
mer hållbar användning av havet.

(8) Genom strategin för förnybar 
energi till havs ställs ett ambitiöst mål upp 
på 300 GW havsbaserad vindkraft och 40 
GW havsenergi i alla unionens 
havsområden senast 2050. För att 
säkerställa denna betydande förändring 
kommer medlemsstaterna och deras 
relevanta regionala och lokala 
myndigheter att behöva samarbeta över 
gränserna på havsområdesnivå. 
Medlemsstaterna och deras relevanta 
regionala och lokala aktörer bör därför 
gemensamt fastställa och avsätta 
tillräckligt med utrymme i sin fysiska 
planering i kust- och havsområden för 
den mängd havsbaserad förnybar 
energiproduktion som ska byggas ut inom 
varje havsområde senast 2050, med 
mellanliggande steg 2030 och 2040. Dessa 
mål bör återspeglas i de uppdaterade 
nationella energi- och klimatplaner som 
kommer att läggas fram under 2023 och 
2024 i enlighet med förordning (EU) 
2018/1999. När man fastställer mängden 
bör potentialen för havsbaserad förnybar 
energi i varje havsområde, 
överföringsnätinfrastrukturens tekniska 
och ekonomiska genomförbarhet, miljö- 
och landskapsskydd och biologisk 
mångfald, klimatanpassning och annan 
användning av havet, särskilt den 
verksamhet som redan ägde rum i de 
drabbade områdena, den möjliga skadan 
på miljön, artikel 2 i Parisavtalet, samt 
unionens mål för minskade 
koldioxidutsläpp, beaktas. För övrigt 
måste medlemsstaterna fullt ut inse vilken 
ledande roll som europeiska öar och 
yttersta randområden spelar för att öka 
produktionen av havsbaserad vindkraft 
och havsenergi, och ska säkerställa 
möjligheten att inkludera gemenskaper 
för förnybar energi i projekt för förnybar 
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energi till havs. Dessutom bör 
medlemsstaterna och deras relevanta 
underförvaltningar 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 en 
mer hållbar användning av havet. 
Medlemsstater som gränsar till ett 
havsområde skulle kunna använda 
havsplaneringen för att säkerställa en 
stark strategi för allmänhetens deltagande 
så att synpunkter från alla intressenter 
och kustsamhällen beaktas, liksom den 
verksamhet som redan äger rum i de 
drabbade områdena. När nya vindparker 
installeras bör medlemsstaterna därför 
undvika att placera dem i flyttfåglars 
rutter och tillämpa bästa praxis för att 
minska antalet döda fåglar. För att öka 
allmänhetens acceptans bör (inte ska) 
medlemsstaterna säkerställa möjligheten 
att inbegripa gemenskaper för förnybar 
energi i gemensamma samarbetsprojekt 
för förnybar energi till havs.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De förhållanden som anses 
nödvändiga för att potentialen för 
förnybar energi i europeiska 
havsområden ska kunna utnyttjas, 
inbegripet vattnet kring öarna och de 
yttersta randområdena, varierar. 
Följaktligen åtar sig EU att införa 
alternativa tekniker som inte kan påverka 
havsmiljön negativt för dessa områden av 
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särskilt intresse

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) För att den förnybara energins 
potential i alla europeiska hav och 
världshav ska kunna utnyttjas måste 
hänsyn tas till den geografiska mångfald 
och de alternativa användningsområden 
som präglar den marina miljön, och det 
kräver ett betydligt bredare urval av 
tekniska lösningar. Dessa lösningar 
inbegriper flytande havsbaserade 
vindkraft- och solkraftverk, energi från 
vågor, havsströmmar och tidvatten, 
differentieringen i temperatur- eller 
salthaltsgradienter, uppvärmning och 
avkylning av haven, geotermisk energi 
samt havsbiomassa (alger).

Ändringsförslag 41

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 
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 

(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 
direktförsäljning på grossistmarknaden. 
Samtidigt ger dessa avtal producenten en 
viss inkomsttrygghet samtidigt som 
användaren kan dra nytta av ett stabilt 
elpris. 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 
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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.

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.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De administrativa förfarandena 
och tillståndsförfarandena måste 
rationaliseras ytterligare, bli mer flexibla 
och förenklas, framför allt för projekt 
kopplade till de sammanhållningspolitiska 
programmen, för att lätta den 
administrativa bördan både för projekt för 
förnybar energi och relaterade projekt för 
nätinfrastruktur. Medlemsstaterna bör 
fastställa en gemensam 
minimiuppsättning tydliga och generella 
regler på EU-nivå för att underlätta och 
påskynda de nationella 
införlivandeprocesserna, underlätta en 
enhetlig tillämpning av 
tillståndsförfarandena i hela EU och 
förenkla kommissionens 
efterhandsövervakning av de åtgärder 
som medlemsstaterna vidtar. Dessa regler 
bör föreskriva en integrerad eller 
samordnad process för anläggningar för 
förnybar energi och infrastruktur för det 
distributionsnätverk som behövs för att 
integrera dem i energisystemet och 
förenklade tillståndsförfaranden för 
projekt som uppfyller tydligt fastställda 
kriterier.

Ändringsförslag 43
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Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Lokala och regionala myndigheter 
är nyckelaktörer när det gäller att göra 
det lättare för Europa att uppnå sina 
energi- och klimatmål. Energiproduktion 
på lokal nivå är avgörande för att främja 
produktion av förnybar energi, minska 
externt energiberoende och minska 
energifattigdomen.

Ändringsförslag 44

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 
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 

(11) Byggnader har en stor outnyttjad 
potential att bidra till minskningen av 
växthusgasutsläppen och att uppnå 
unionens mål för förnybar energi och 
energieffektivitet. 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 i enlighet med principen om 
energieffektivitet först, kommer det inte att 
finnas möjlighet att följa 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 
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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.

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 
bidrar till en effektiv integration av den i 
energisystemet, och samtidigt skapa 
säkerhet för investerare och engagemang 
på lokal nivå samt bidra till 
systemeffektivitet. Slutligen, eftersom 
produktion av förnybar energi ofta sker 
på lokal och regional nivå och är 
beroende av lokala och regionala små och 
medelstora företag, måste 
medlemsstaterna fullt ut involvera lokala 
och regionala myndigheter när de sätter 
upp mål och stöder politiska åtgärder.

Ändringsförslag 45

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 

(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, 
inklusive solvärme- och solcellssystem, 
system för ytnära jordvärme och 
värmepumpar samt system för 
energilagring, och utgör ett stort hinder för 
integreringen av förnybar energi i 
byggnader, industri och jordbruk. 
Kompetensutveckling i form av 
utbildningsprogram för installatörer och 
konstruktörer som avser system för 
förnybar värme och kyla samt 
lagringstekniker bör hanteras på lokal 
och regional nivå. Medlemsstaterna bör 
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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 
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.

samarbeta med företag, regionala 
myndigheter och utbildningsmyndigheter, 
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. Kurser som 
operatörerna redan fullföljt och 
kvalifikationer som de redan erhållit på 
grundval av den tidigare lagstiftningen 
måste bevaras. Medlemsstaterna såväl som 
lokala och regionala myndigheter bör 
överväga vilka åtgärder som bör vidtas för 
att locka till sig grupper som för 
närvarande är underrepresenterade på de 
berörda yrkesområdena, bland annat 
genom användning av resurser som är 
öronmärkta för Europeiska socialfonden+ 
(ESF+), och hur man kan uppmuntra 
främjandet av ny och förbättrad 
kompetens, i syfte att särskilt stödja stabil, 
lokal och högkvalitativ sysselsättning på 
landsbygden. Förteckningen över utbildade 
och certifierade installatörer bör 
offentliggöras och främjas på bred front 
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 46

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Omställningen till ett mer 
integrerat energisystem som stöder ren 
energi och en klimatneutral ekonomi ska 
säkerställa att nya möjligheter för 
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yrkesutbildning tillhandahålls och ska 
förhindra att arbetstillfällen går 
förlorade.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Utvecklingen av infrastruktur för 
fjärrvärme- och fjärrkylnät bör intensifieras 
och styras i riktning mot att utnyttja ett 
bredare spektrum av förnybara källor till 
värme och kyla på ett effektivt och 
flexibelt sätt för att öka användningen av 
förnybar energi och fördjupa integreringen 
av energisystem. Det är därför lämpligt att 
uppdatera förteckningen över förnybara 
energikällor som näten för fjärrvärme och 
fjärrkyla i allt högre grad bör kunna 
utnyttja och kräva att värmeenergilagring 
ska integreras som en källa till flexibilitet, 
ökad energieffektivitet och mer 
kostnadseffektiv drift.

(14) Utvecklingen av infrastruktur för 
fjärrvärme- och fjärrkylnät bör intensifieras 
och styras i riktning mot att utnyttja ett 
bredare spektrum av förnybara källor till 
värme och kyla på ett effektivt och 
flexibelt sätt för att öka användningen av 
förnybar energi och fördjupa integreringen 
av energisystem. Det är därför nödvändigt 
för medlemsstaterna att stödja 
renoveringen av befintliga och 
utvecklingen av högeffektiva fjärde och 
femte generationens förnybara 
fjärrvärme- och fjärrkylningsnät som 
drivs uteslutande av förnybara 
energikällor och oundviklig spillvärme 
eller -kyla, och uppdatera förteckningen 
över förnybara energikällor som näten för 
fjärrvärme och fjärrkyla i allt högre grad 
bör kunna utnyttja och kräva att 
värmeenergilagring ska integreras som en 
källa till flexibilitet, ökad energieffektivitet 
och mer kostnadseffektiv drift.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Decentraliserade lagringstillgångar, 
såsom batterier för hemmabruk och 
batterier i elfordon, har potential att 
erbjuda betydande flexibilitets- och 
balanseringstjänster till nätet genom 
aggregering. För att underlätta 

(19) Decentraliserade energiresurser 
som distribuerad förnybar produktion, 
efterfrågeflexibilitet, smarta värme- och 
kylanordningar, varmvattentankar, 
värmeenergilagring, decentraliserade 
lagringstillgångar, såsom batterier för 
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utvecklingen av sådana tjänster bör 
reglerna om anslutning och drift av 
lagringstillgångar, såsom tariffer, 
åtagandetider och 
anslutningsspecifikationer, utformas på ett 
sätt som inte hämmar potentialen hos alla 
lagringstillgångar, inbegripet små och 
mobila sådana, att erbjuda systemet 
flexibilitets- och balanseringstjänster och 
bidra till ytterligare spridning av förnybar 
el, jämfört med större, stationära 
lagringstillgångar.

hemmabruk och batterier i elfordon, 
smarta system för uppvärmning och 
kylning och andra smarta anordningar 
har potential att erbjuda betydande 
flexibilitets- och balanseringstjänster till 
nätet genom aggregering. För att underlätta 
utvecklingen av sådana anordningar och 
relaterade tjänster bör reglerna om 
anslutning och drift av decentraliserad 
produktion och lagringstillgångar, såsom 
tariffer, åtagandetider och 
anslutningsspecifikationer, utformas på ett 
sätt som inte hämmar potentialen hos alla 
dessa lagringstillgångar, inbegripet små 
och mobila sådana, att erbjuda systemet 
flexibilitets- och balanseringstjänster och 
bidra till ytterligare spridning av förnybar 
el, jämfört med större, stationära 
lagringstillgångar. Medlemsstaterna bör 
också skapa lika villkor för mindre 
marknadsaktörer, särskilt gemenskaper 
för förnybar energi, så att de kan delta på 
marknaden utan att drabbas av en 
oproportionell administrativ börda eller 
regelbörda.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Att öka ambitionerna inom värme- 
och kylsektorn är avgörande för att uppnå 
det övergripande målet för förnybar energi, 
med tanke på att uppvärmning och kylning 
utgör ungefär hälften av unionens 
energiförbrukning och omfattar ett brett 
spektrum av slutliga användningsområden 
och teknik inom byggnader, industri samt 
fjärrvärme och fjärrkyla. För att påskynda 
ökningen av förnybar energi inom 
uppvärmning och kylning bör en årlig 
ökning på 1,1 procentenheter på 
medlemsstatsnivå göras bindande som ett 
minimum för alla medlemsstater. För de 
medlemsstater som inom värme- och 

(23) Att öka ambitionerna inom värme- 
och kylsektorn är avgörande för att uppnå 
det övergripande målet för förnybar energi, 
med tanke på att uppvärmning och kylning 
utgör ungefär hälften av unionens 
energiförbrukning och omfattar ett brett 
spektrum av slutliga användningsområden 
och teknik inom byggnader, industri samt 
fjärrvärme och fjärrkyla. För att påskynda 
ökningen av förnybar energi inom 
uppvärmning och kylning bör en årlig 
ökning på 1,1 procentenheter på 
medlemsstatsnivå göras bindande som ett 
minimum för alla medlemsstater. För de 
medlemsstater som inom värme- och 
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kylsektorn redan har andelar av förnybar 
energi som överstiger 50 % bör det vara 
möjligt att tillämpa endast hälften av den 
bindande årliga ökningen, och 
medlemsstater med andelar som överstiger 
60 % får räkna eventuella sådana andelar 
som fullgörande av den genomsnittliga 
årliga ökningen i enlighet med artikel 23.2 
b och 23.2 c. Dessutom bör 
medlemsstatsspecifika tillägg fastställas för 
att omfördela de ytterligare insatserna till 
önskad nivå för förnybar energi 2030 
mellan medlemsstaterna på grundval av 
BNP och kostnadseffektivitet. En längre 
förteckning över olika åtgärder bör också 
ingå i direktiv (EU) 2018/2001 för att 
underlätta en ökning av andelen förnybar 
energi inom uppvärmning och kylning. 
Medlemsstaterna får genomföra en eller 
flera åtgärder som är upptagna på 
förteckningen.

kylsektorn redan har andelar av förnybar 
energi som överstiger 50 % bör det vara 
möjligt att tillämpa endast hälften av den 
bindande årliga ökningen, och 
medlemsstater med andelar som överstiger 
60 % får räkna eventuella sådana andelar 
som fullgörande av den genomsnittliga 
årliga ökningen i enlighet med artikel 23.2 
b och 23.2 c. Dessutom bör 
medlemsstatsspecifika tillägg fastställas för 
att omfördela de ytterligare insatserna till 
önskad nivå för förnybar energi 2030 
mellan medlemsstaterna på grundval av 
BNP och kostnadseffektivitet, och 
medlemsstaterna bör tillsammans med 
lokala och regionala myndigheter göra en 
bedömning av deras potential när det 
gäller energi från förnybara energikällor 
inom värme- och kylsektorn och av 
användningen av oundviklig spillvärme 
och -kyla i full överensstämmelse med 
principen om energieffektivitet först. En 
längre förteckning över olika åtgärder bör 
också ingå i direktiv (EU) 2018/2001 för 
att underlätta en ökning av andelen 
förnybar energi inom uppvärmning och 
kylning. Medlemsstaterna får genomföra 
en eller flera åtgärder som är upptagna på 
förteckningen. Vid antagande och 
genomförande av dessa åtgärder bör 
medlemsstaterna säkerställa att de är 
tillgängliga för alla konsumenter, särskilt 
för dem i utsatta hushåll eller 
låginkomsthushåll, och bör kräva att en 
betydande del av åtgärderna genomförs 
som en prioritet i låginkomsthushåll som 
riskerar att drabbas av energifattigdom, 
och i subventionerade boenden.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Användningen av förnybara 
bränslen och förnybar el inom 

(29) Användningen av förnybara 
bränslen och förnybar el inom 
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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 
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].

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. För att 
säkerställa att målet för minskade utsläpp 
av växthusgaser uppnås bör 
medlemsstaterna dock ha möjlighet att 
göra detta genom åtgärder som är 
inriktade på volymer, energiinnehåll eller 
växthusgasutsläpp, förutsatt att man visar 
att växthusgasintensitet minskar och 
minimiandelar uppnås. 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 
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 
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skyldigheter för leverantörer av flygbränsle 
bör fastställas endast i enlighet med 
[förordning (EU) 2021/XXX om 
säkerställande av lika villkor för hållbar 
lufttransport].

Ändringsförslag 51

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 
medlemsstaterna fortsätter att hålla en hög 
ambitionsnivå för utfasningen av fossila 
bränslen i sin mix av flytande bränslen 
inom transportsektorn.

(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 samt av 
privata laddningspunkter 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 
medlemsstaterna fortsätter att hålla en hög 
ambitionsnivå för utfasningen av fossila 
bränslen i sin mix av flytande bränslen 
främst inom transportsektorer där det är 
svårt att minska koldioxidutsläppen, 
såsom sjöfarts- och luftfartssektorerna.

Ändringsförslag 52

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 

(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 
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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 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.

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 med hög risk för 
indirekt ändring av markanvändningen. 
Att bidra till dessa klimat- och miljömål 
utgör en viktig och långvarig 
generationsöverskridande angelägenhet för 
unionens medborgare och 
unionslagstiftaren. Hållbara biodrivmedel, 
flytande biobränslen och 
biomassabränslen som tillsammans 
producerar värdefullt protein för djurs 
och människors konsumtion, och är 
avskogningsfria, bör ha en central roll i 
minskningen av koldioxidutsläpp inom 
transportsektorn, genom att inom rimliga 
gränser förhindra oönskade negativa 
effekter när det gäller tillgången på 
livsmedel och foderresurser. 
Medlemsstaterna bör ha lika villkor i sin 
användning av dessa hållbara 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen för att uppnå den högre 
nivån av utsläppsminskningar, inom en 
gemensam gräns.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Skäl 35
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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 
10 MW från och med 2027.

Ändringsförslag 54

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 
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.

(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 
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, när 
biomassa skördas från länder som inte 
uppfyller skördekriterierna på nationell 
eller subnationell nivå eller som inte har 
förvaltningssystem i det område där 
skogen anskaffas i linje med strategin för 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
agrobiomassa.
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Ändringsförslag 55

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 från och 
med den 1 januari 2027 för anläggningar 
på mellan 10 och 20 MW.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung: flytande och 
gasformiga bränslen vilkas energiinnehåll 
hämtas från andra förnybara energikällor 
än biomassa.”

36. förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung: flytande och 
gasformiga bränslen vilkas energiinnehåll 
hämtas från förnybara energikällor.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv



PE703.013v02-00 40/84 AD\1257770SV.docx

SV

Artikel 1 – led 1 – led c – led 14oa (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14oa. Strategiska anläggningar för 
energiomställning: alla anläggningar för 
energiöverföring som är nödvändiga för 
anslutning och integrering av förnybara 
energikällor.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c – led 14ob (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14ob. energieffektivitet först: 
”energieffektiv först” enligt definitionen i 
artikel 2.18 i förordning (EU) 2018/1999

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c – led 14oc (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14oc. gemensamt projekt: varje 
gemensamt företag mellan regioner, 
städer eller medlemsstater, juridiskt, 
tekniskt eller ekonomiskt, för produktion 
av förnybar energi, vilket inte skulle vara 
möjligt utan detta samarbete.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c – led 14od (nytt)
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Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14od. gemenskapsbatteri: ett 
återvinningsbart fristående batteri med en 
nominell kapacitet på mer än 50 kWh, 
som är lämpligt att installera och använda 
i en bostads-, affärs- eller industrimiljö 
och som ägs av olika aktieägare eller 
medlemmar av en gemenskap för 
förnybar energi som själva förbrukar 
förnybar energi och som handlar 
gemensamt eller genom ett bolag för 
förnybar energi.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c – led 18ba (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18ba. koldioxidsnåla bränslen: flytande 
och gasformiga bränslen som framställs 
av icke-förnybara råvaror.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c – led 22aa (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 22aa. biomassa från skogar: biomassa 
som produceras inom skogsbruket samt 
restprodukter från skogsbaserad industri. 
Medlemsstaterna får klassificera 
biomassa som primär biomassa med hög 
risk under genomförandet av detta 
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direktiv på nationell nivå när 
användningen av sådan biomassa som 
energikälla kan utgöra en hög risk för 
regionala hållbara skogsbruksmetoder.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c – led 22ab (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – stycke 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22ab. agrobiomassa: restprodukt och 
avfall som genereras genom 
jordbruksverksamhet och som härrör från 
produktion, underhåll och bearbetning av 
jordbruksprodukter, animaliskt avfall och 
livsmedelsavfall.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 2 – punkt 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) a) Punkt 16 ska ersättas med 
följande: 
” (16) gemenskap för förnybar energi: en 
juridisk person
a) som i enlighet med tillämplig 
nationell rätt grundas på öppet och 
frivilligt deltagande, är oberoende, 
faktiskt kontrolleras av aktieägare eller 
medlemmar som finns i närheten av de 
projekt för förnybar energi som ägs och 
utvecklas av den juridiska personen,
b) vars aktieägare eller delägare är 
fysiska personer, små och medelstora 
företag eller lokala eller regionala 
myndigheter, inklusive kommuner,
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c) vars främsta syfte är att ge sina 
aktieägare eller medlemmar eller de 
lokala områden där den är verksam 
miljömässiga, ekonomiska eller sociala 
samhällsfördelar, snarare än ekonomisk 
vinst.

Ändringsförslag 65

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 %. Eftersom produktion av förnybar 
energi ofta sker på lokal och regional nivå 
och är beroende av lokala och regionala 
små och medelstora företag, måste 
medlemsstaterna fullt ut involvera lokala 
och regionala myndigheter när de sätter 
upp mål och stöder politiska åtgärder.

Ändringsförslag 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. 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 

3. Medlemsstaterna ska i sina 
stödsystem 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 eller klimatet. 
För detta ändamål ska de tillämpa 
(används i direktivet) (istället för 
”genomföra ”) avfallshierarkin enligt 
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kaskadprincip som avses i tredje stycket. artikel 4 i direktiv 2008/98/EG och den 
vägledning om kaskadanvändning som 
avses i tredje stycket.

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) användning av sågtimmer, 
fanertimmer, stubbar och rötter för att 
producera energi,

utgår

Ändringsförslag 68

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 69

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

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 

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

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Den produceras med hjälp av 
infångning och lagring av koldioxid från 
biomassa och uppfyller kraven i artikel 
29.11 andra stycket.

ii) Den produceras i en anläggning 
som har gjort en bedömning för att visa 
att den är redo att tillämpa infångning och 
lagring av koldioxid från biomassa och 
uppfyller kraven i artikel 29.11 andra 
stycket.

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Kraftvärme är antingen inte 
tekniskt genomförbart eller inte 
kommersiellt bärkraftigt

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Ett upphörande av stödet skulle 
avgöra om anläggningen ska ersättas med 
en fossilbaserad anläggning.
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Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iic) Den produceras i en anläggning 
som ingår i ett stödsystem som är utformat 
för att undanröja risken för problem med 
försörjningstryggheten eller för att 
säkerställa nätets stabilitet, och som 
uppfyller de relevanta kraven i artikel 
29.11.

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iid) Den produceras i ett område som 
saknar kommersiell efterfrågan på värme.

Ändringsförslag 75

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 

utgår
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till nationella särdrag.

Ändringsförslag 76

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 eventuella snedvridningar av 
marknaden, maximeringen av 
energiproduktion från bioenergi, som 
Internationella energiorganet 
rekommenderar i sin 10-punktsplan till 
Europeiska unionen för att minska 
beroendet av ryska leveranser med över 
en tredjedel, samtidigt som de stöder den 
europeiska gröna given, ökningen av 
biometanproduktion från hållbara 
biomassakällor, särskilt agrobiomassa, 
vilket kommissionen rekommenderar i 
”REPowerEU: Gemensamma europeiska 
åtgärder för säkrare och hållbarare 
energi till ett mer överkomligt pris.”

Ändringsförslag 77

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 

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 
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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 
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.”

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 för en hög andel av försörjning 
med förnybar el, inbegripet rörande 
tillståndsförfaranden och utvecklingen av 
nödvändiga elöverföringsnät och 
strategiska anläggningar för 
energiomställning, inklusive åtgärder för 
att påskynda och förenkla 
tillståndsförfarandena, och säkerställa 
långsiktiga prissignaler för 
investeringsbesluten, inbegripet 
investeringar i systemtillräcklighet, 
stabilitet och flexibilitet med hjälp av 
konkurrensutsatta, transparenta och icke-
diskriminerade anbudsförfaranden som 
erbjuder de utvalda anbudsgivarna en 
ersättning baserad på marknadspriser. 
Projekt för förnybar energi och 
tillhörande överföringsnät som är av 
strategiskt intresse ska prioriteras genom 
ett förenklat tillståndsförfarande. 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. Medlemsstaterna och 
deras relevanta subnationella 
förvaltningar ska sträva efter att främja 
den mest hållbara tekniken för produktion 
av förnybar energi, till exempel genom att 
bedöma projektens koldioxidavtryck och 
tillämpa bästa hållbarhetspraxis i 
projektutvecklingen.

Ändringsförslag 78

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

Avseende första stycket led a, b eller c ska 
gas och el från förnybara energikällor bara 
räknas med i ett av alternativen vid 
beräkningen av den slutliga 
energianvändningen (brutto) från förnybara 
energikällor. Energi som produceras från 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung ska redovisas i den sektor – el, 
uppvärmning, kylning eller transport – där 
den förbrukas.

Avseende första stycket led a, b eller c ska 
gas och el från förnybara energikällor bara 
räknas med i ett av alternativen vid 
beräkningen av den slutliga 
energianvändningen (brutto) från förnybara 
energikällor. El och energi som produceras 
från förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung ska redovisas i den 
sektor – el, uppvärmning, kylning eller 
transport – och räknas i den medlemsstat 
där den förbrukas endast om man tidigare 
har kommit överens om en statistisk 
överföring, ett gemensamt projekt eller ett 
gemensamt stödsystem mellan de berörda 
medlemsstaterna. Annars ska, när 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung används av en annan 
medlemsstat än den producerande 
medlemsstaten, en miniminivå av energi 
redovisas i den medlemsstat där den 
produceras.

Ändringsförslag 79

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 

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. Samarbete 
kring utformningen och genomförandet 
av detta gemensamma projekt bör 
involvera lokala och regionala 
myndigheter och privata operatörer. 
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 
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deltar.” för förnybar energi inrättad genom 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 2020/129425 ska anses uppfylla 
denna skyldighet för de medlemsstater som 
deltar.” Lokala och regionala myndigheter 
som är involverade i gränsöverskridande 
projekt, inklusive gemensamma strukturer 
som euroregioner och EGTS-
grupperingar, bör också vara berättigade 
till ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd.

__________________ __________________
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 80

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. De medlemsstater som gränsar till 
ett havsområde ska samarbeta för att 
gemensamt fastställa den mängd 
havsbaserad förnybar energi som de 
planerar att producera i det havsområdet 
senast 2050, med mellanliggande mål 2030 
och 2040. De ska beakta särdragen och 
utvecklingen i varje region, potentialen för 
havsbaserad förnybar energi i havsområdet 
och vikten av att säkerställa den tillhörande 
planeringen för integrerade nät. 
Medlemsstaterna ska anmäla den mängden 
i de uppdaterade integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som överlämnas i 
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999.”

7a. De medlemsstater som gränsar till 
ett havsområde ska samarbeta för att 
gemensamt fastställa och avsätta 
tillräckligt med utrymme i sin fysiska 
planering i kust- och havsområden för 
den mängd havsbaserad förnybar energi 
och tillhörande infrastruktur som de 
planerar att producera i det havsområdet 
senast 2050 med mellanliggande mål 2030 
och 2040. De ska underlätta 
samexistensen med havsrelaterade 
verksamheter och beakta miljö- och 
landskapsskyddet, särdragen och 
utvecklingen i varje region, särskilt den 
verksamhet som redan äger rum i det 
drabbade området, den socioekonomiska 
verkligheten och den eventuella skadan 
på miljön, den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten av infrastruktur för 
distributionsnätverk, potentialen för 
havsbaserad förnybar energi i havsområdet 
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och vikten av att säkerställa den tillhörande 
planeringen för integrerade nät och 
respektera EU:s miljölagstiftning. I detta 
syfte bör samtidigt samarbetet förstärkas 
kring den regionala planeringen av 
fartygsleder, fiskeri, skyddade och 
begränsade områden samt 
energiinfrastruktur, samarbetet mellan 
privat och offentlig forskning förbättras, 
dialogen mellan behöriga offentliga 
institutioner underlättas och varje annan 
lämplig åtgärd vidtas. Medlemsstaterna 
ska anmäla den mängden i de uppdaterade 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som överlämnas i enlighet 
med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999.”

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en hållbar förvaltning 
av havsområden och kuster och frigöra 
potentialen hos havsbaserad förnybar 
energi ska de medlemsstater som gränsar 
till ett havsområde använda sig av en 
process för fysisk planering i kust- och 
havsområden som åtföljs av en väl 
underbyggd strategi för allmänhetens 
deltagande som gör det möjligt att beakta 
berörda parters och kustsamhällens 
åsikter i ett tidigt skede. För att öka 
allmänhetens acceptans ska 
medlemsstaterna säkerställa möjligheten 
att inbegripa gemenskaper för förnybar 
energi i gemensamma samarbetsprojekt 
för förnybar energi till havs.

Ändringsförslag 82
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b 
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att minska komplexiteten, öka 
effektiviteten och insynen och bidra till ett 
förbättrat samarbete mellan 
medlemsstaterna, bör det finnas en 
gemensam kontaktpunkt (”one-stop 
shop”) för varje prioriterad korridor för 
havsbaserade nät i syfte att underlätta 
tillståndsförfarandet för havsbaserade nät 
för förnybar energi inom projekt av 
gemensamt intresse.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 8 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter bedömningen av medlemsstaterna 
enligt första stycket ska kommissionen 
analysera hindren för långsiktiga 
energiköpsavtal och i synnerhet för 
användningen av gränsöverskridande 
avtal om köp av förnybar energi och 
utfärda vägledning för att avlägsna dessa 
hinder.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9 – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 86

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 15 – punkt 9 – stycke 4 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bedöma åtgärderna 
för förbättring och poängsätta 
medlemsstaternas 
nyckelprestationsindikatorer. Denna 
information bör göras offentligt 
tillgänglig. Kommissionen ska införa 
incitament för medlemsstater som fått 
bättre resultat i bedömningen av 
nyckelprestationsindikatorer, inbegripet 
prioriterad tillgång till EU-medel för 
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projekt för förnybar energi

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
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 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, inklusive i beräkningen av andelen 
slutlig användning av el från förnybara 
källor som omfattar egenanvändning, 
energigemenskaper och andelen förnybar 
energi i elmixen. 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.

Ändringsförslag 88

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska införa 2. Medlemsstaterna ska införa 
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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, 
gemenskaper för förnybar energi och lokal 
energilagring, i kombination med 
energieffektiviseringar avseende 
kraftvärme och passiv-, nära-nollenergi- 
och nollenergibyggnader.

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, 
gemenskaper för förnybar energi, lokal 
delning av förnybar energi och lokal 
energilagring, i kombination med 
energieffektiviseringar avseende 
kraftvärme och passiv-, nära-nollenergi- 
och nollenergibyggnader.

Ändringsförslag 89

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 3 
ska medlemsstaterna främja användningen 
av effektiva system och utrustning för 
förnybar värme och kyla, inklusive smarta 
förnybara system för värme och kyla, 
samt smarta decentraliserade 
energiresurser i byggnader. 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 
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lösningar som baseras på förnybar energi.”

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 
2017 om fastställande av en ram för 
energimärkning och om upphävande av 
direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 
28.7.2017, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 
2017 om fastställande av en ram för 
energimärkning och om upphävande av 
direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 
28.7.2017, s. 1).

Ändringsförslag 90

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel ska införas:
Artikel 15b
Integrerad bedömning och planering av 
förnybara energiresurser
Medlemsstaterna ska utföra integrerad 
kartläggning och planering för 
utbyggnaden av förnybara energiresurser 
på sitt territorium i samordning med alla 
relevanta nationella, regionala och lokala 
myndigheter.
I den integrerade kartläggning och 
planering som avses i punkt 1 ska man 
också beakta de 
energilagringsanläggningar som krävs för 
att säkerställa en stabil och 
motståndskraftig användning av 
förnybara energikällor, med hänsyn till 
faktorer såsom säsongsvariationer och 
perioder av energibrist.
Vid identifiering av de mest lämpliga 
områdena för utbyggnad av förnybar 
energi ska medlemsstaterna fastställa 
olika prioritetsnivåer med hänsyn till 
såväl tillgången på energiresursen som 
skyddet av miljön och den biologiska 
mångfalden och inverkan på 
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lokalsamhällen och redan befintlig 
verksamhet. Medlemsstaterna får 
underlätta genomförandet av projekt 
inom de områden som ansetts ha högsta 
prioritet genom det tillståndsförfarande 
som anges i artikel 16.6, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 16.7. 
(7)'.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringssystem finns tillgängliga för 
installatörer och konstruktörer av alla slags 
värme- och kylsystem med förnybar energi 
i byggnader, industri och jordbruk, och för 
installatörer av solcellssystem. Dessa 
system får i förekommande fall ta hänsyn 
till befintliga system och strukturer och ska 
baseras på kriterierna i bilaga IV. 
Medlemsstaterna ska erkänna den 
certifiering som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringssystem finns tillgängliga för 
installatörer och konstruktörer av alla slags 
värme- och kylsystem med förnybar energi 
i byggnader, industri och jordbruk, och för 
installatörer av solvärme- och 
solcellssystem, system för ytnära 
jordvärme och värmepumpar, inklusive 
system för energilagring och system för 
aktiv efterfrågeflexibilitet. Dessa system 
får i förekommande fall ta hänsyn till 
befintliga system och strukturer och ska 
baseras på kriterierna i bilaga IV. 
Medlemsstaterna ska erkänna den 
certifiering som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
tillräckligt antal utbildade och 
kvalificerade installatörer av värme- och 

Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
tillräckligt antal utbildade och 
kvalificerade installatörer av värme- och 
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kylsystem med förnybar energi finns 
tillgängliga för att den relevanta tekniken 
ska kunna bidra till den ökning av förnybar 
uppvärmning och nedkylning som krävs 
för att bidra till den årliga ökningen av 
andelen förnybar energi inom värme- och 
kylsektorerna i enlighet med artikel 23.

kylsystem med förnybar energi, solvärme- 
och solcellssystem, system för ytnära 
jordvärme, värmepumpar och system för 
energilagring och system för aktiv 
efterfrågeflexibilitet finns tillgängliga för 
att den relevanta tekniken ska kunna bidra 
till den ökning av förnybar uppvärmning 
och nedkylning som krävs för att bidra till 
den årliga ökningen av andelen förnybar 
energi inom värme- och kylsektorerna i 
enlighet med artikel 23, i byggnader som 
anges i artikel 15a och för förnybar 
energi inom transporter som anges i 
artikel 25, samt det övergripande målet 
för förnybar energi som anges i artikel 3.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå ett sådant tillräckligt antal 
installatörer och konstruktörer ska 
medlemsstaterna se till att det finns ett 
tillräckligt utbud av utbildningsprogram 
som leder till kvalifikationer eller 
certifiering som omfattar förnybar 
uppvärmnings- och kylningsteknik, och 
dess senaste innovativa lösningar. 
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
främja deltagande i sådana program, 
särskilt för små och medelstora företag och 
egenföretagare. Medlemsstaterna får införa 
frivilliga avtal med relevanta 
teknikleverantörer och teknikförsäljare för 
att utbilda ett tillräckligt antal, vilket kan 
baseras på uppskattningar av försäljningen, 
installatörer i de senaste innovativa 
lösningarna och teknikerna på marknaden.

För att uppnå ett sådant tillräckligt antal 
installatörer och konstruktörer ska 
medlemsstaterna eller deras behöriga 
myndigheter på regional och lokal nivå, 
se till att det finns ett tillräckligt utbud av 
utbildningsprogram som leder till 
kvalifikationer eller certifiering som 
omfattar förnybar uppvärmnings- och 
kylningsteknik, lagringsteknik och dess 
senaste innovativa lösningar, inklusive 
infrastruktur. Medlemsstaterna ska vidta 
åtgärder för att främja deltagande i sådana 
program, särskilt för små och medelstora 
företag och egenföretagare. 
Medlemsstaterna får införa frivilliga avtal 
med relevanta teknikleverantörer och 
teknikförsäljare för att utbilda ett 
tillräckligt antal, vilket kan baseras på 
uppskattningar av försäljningen, 
installatörer i de senaste innovativa 
lösningarna och teknikerna på marknaden.
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Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 31 december 2025 ska 
kommissionen bedöma den tillgång på 
utbildade och kvalificerade installatörer 
inom teknik för förnybar energi som 
behövs för att möta efterfrågan på 
arbetstillfällen på medlemsstatsnivå. Vid 
behov ska kommissionen ge 
rekommendationer till medlemsstaterna 
för att minska eventuella luckor i 
tillgången på utbildad arbetskraft, som 
ska göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led a – led i
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska därför säkerställa att 
en ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av energi från förnybara 
energikällor. Medlemsstaterna får 
ombesörja att ursprungsgarantier 
utfärdas för energi från icke-förnybara 
energikällor. Utfärdandet av 
ursprungsgarantier får förutsätta en lägsta 
kapacitetsgräns. Standardstorleken för en 
ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Endast 
en ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
energienhet som produceras.

Medlemsstaterna ska därför säkerställa att 
en ursprungsgaranti utfärdas efter begäran 
från en producent av energi från förnybara 
energikällor. Utfärdandet av 
ursprungsgarantier får förutsätta en lägsta 
kapacitetsgräns. Standardstorleken för en 
ursprungsgaranti ska vara 1 MWh. Endast 
en ursprungsgaranti ska utfärdas för varje 
energienhet som produceras.

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
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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- 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 med prognoser om sådana finns 
tillgängliga. Denna information ska göras 
tillgänglig digitalt på ett sätt som gör 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. 
Medlemsstaterna ska se till att 
systemansvariga för överföringssystem 
och systemansvariga för 
distributionssystem har rättsligt tillstånd 
att få tillgång till relaterade data för att 
utföra denna uppgift.

Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 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, 

2. 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 gemenskaps- och 
industribatterier möjliggör tillgång i realtid 
till grundläggande information om 
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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.

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.

Ändringsförslag 98

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 och gemenskapsbatterier samt 
elfordon, enheter för värmeenergilagring 
och smarta elektriska apparater och 
system för uppvärmning och kylning, och 
andra smarta anordningar som 
underlättar en flexibel förbrukning av 
förnybar el för konsumenterna, 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 
drabbas av en oproportionell 
administrativ börda eller regelbörda.

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

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

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 22a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inkludera de åtgärder 
som planeras och vidtagits för att uppnå en 
sådan vägledande ökning i sina integrerade 
nationella energi- och klimatplaner och 
lägesrapporter som lämnas in i enlighet 
med artiklarna 3, 14 och 17 i förordning 
(EU) 2018/1999.

Medlemsstaterna ska, i samordning med 
regionala och lokala myndigheter, 
inkludera de åtgärder som planeras och 
vidtagits för att uppnå en sådan vägledande 
ökning i sina integrerade nationella energi- 
och klimatplaner och lägesrapporter som 
lämnas in i enlighet med artiklarna 3, 14 
och 17 i förordning (EU) 2018/1999.

Ändringsförslag 101

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

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 

Medlemsstaterna ska, i samordning med 
regionala och lokala myndigheter, 
säkerställa att bidraget från de förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung som 
används för slutlig energirelaterade och 
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det väte som används för slutlig 
energirelaterade och icke-energirelaterade 
ändamål i industrin senast 2030. För 
beräkningen av den procentsatsen ska 
följande formel gälla:

icke-energirelaterade ändamål ska vara 
50 % av det väte som används för slutlig 
energirelaterade och icke-energirelaterade 
ändamål i sektorer där det är svårt att 
uppnå minskningar, såsom 
högtemperaturindustrier och sektorer för 
luftfart och sjöfart där elektrifiering före 
2030 inte är en möjlig lösning. För 
beräkningen av den procentsatsen ska 
följande formel gälla: Senast ett år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv ska 
kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning av utvecklingen av 
marknaden för förnybar energi från 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung för att bedöma om tillräckliga 
volymer kan finnas tillgängliga senast 
2030.

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 22a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det på industriprodukter som är märkta 
som eller påstås vara producerade med 
förnybar energi och förnybara drivmedel 
av icke-biologiskt ursprung anges 
procentandelen förnybar energi som 
används eller förnybara drivmedel av icke-
biologiskt ursprung som används vid 
anskaffning och förbearbetning av 
råmaterial, tillverkning och distribution, 
beräknat på grundval av de metoder som 
fastställs i rekommendation 2013/179/EU27 
eller, alternativt, ISO 14067:2018.”

2. Medlemsstaterna ska, i samordning 
med regionala och lokala myndigheter, 
säkerställa att det på industriprodukter som 
är märkta som eller påstås vara 
producerade med förnybar energi och 
förnybara drivmedel av icke-biologiskt 
ursprung anges procentandelen förnybar 
energi som används eller förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung som 
används vid anskaffning och 
förbearbetning av råmaterial, tillverkning 
och distribution, beräknat på grundval av 
de metoder som fastställs i 
rekommendation 2013/179/EU27 eller, 
alternativt, ISO 14067:2018.

__________________ __________________
27 2013/179/EU: Kommissionens 
rekommendation av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 

27 2013/179/EU: Kommissionens 
rekommendation av den 9 april 2013 om 
användningen av gemensamma metoder 
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för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

för att mäta och kommunicera produkters 
och organisationers miljöprestanda utifrån 
ett livscykelperspektiv (EUT L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
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, 
när så är lämpligt, en analys av områden 
som är lämpliga för utbyggnad med låg 
ekologisk risk och av potentialen för 
småskaliga hushållsprojekt med 
medverkan av lokala och regionala 
myndigheter. Bedömningen ska innehålla 
milstolpar och åtgärder för en ökning av 
andelen förnybar energi inom uppvärmning 
och kylning och, när så är lämpligt, 
användningen av spillvärme och spillkyla 
genom fjärrvärme och fjärrkyla och 
småskaliga hushåll och små och 
medelstora företag i syfte att fastställa en 
långsiktig nationell strategi för minskade 
koldioxidutsläpp från uppvärmning och 
kylning. Bedömningen ska ingå, i enlighet 
med principen om energieffektivitet först, 
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 104

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande stycke ska införas:
Medlemsstaterna ska särskilt informera 
ägare av eller hyresgäster i byggnader och 
små och medelstora företag om 
kostnadseffektiva åtgärder och finansiella 
instrument för att förbättra användningen 
av förnybar energi i värme- och 
kylsystemen. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla denna information med 
hjälp av åtkomliga och transparenta 
rådgivningsverktyg som bygger på 
gemensamma kontaktpunkter.

Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 23 – punkt 4 – 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 planera och genomföra 
projekt och infrastrukturer med förnybar 
energi.

Ändringsförslag 106

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Andra politiska åtgärder med 
motsvarande verkan, däribland 
skatteåtgärder, stödsystem eller andra 

i) Andra politiska åtgärder med 
motsvarande verkan, däribland 
skatteåtgärder, stödsystem eller andra 
ekonomiska incitament som bidrar till 
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ekonomiska incitament. installationen av värme- och 
kylutrustning för förnybar energi och till 
utvecklingen av energinät som 
tillhandahåller förnybar energi för värme 
och kyla i byggnader och industrier.

Ändringsförslag 107

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, 
inklusive hyresgäster, särskilt utsatta 
konsumenter eller konsumenter med låg 
inkomst, och ska kräva att en betydande 
del av åtgärderna genomförs som en 
prioritet i hushåll som lever i 
energifattigdom, enligt definitionen i 
[omarbetade direktivet om 
energieffektivitet], och i subventionerat 
boende, som annars inte skulle ha 
tillräckligt startkapital för att kunna dra 
nytta av dem.

Ändringsförslag 108

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får utvidga bedömnings- 
och samordningskraven enligt första och 
tredje styckena till att omfatta 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem för gas, inbegripet 
vätgasnät och andra energinät.

Medlemsstaterna får utvidga bedömnings- 
och samordningskraven enligt första och 
tredje styckena till att omfatta 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem för gas, inbegripet 
vätgasnät och andra energinät.

Medlemsstaterna ska samordna med 
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regioner och städer för att underlätta 
genomförandet av denna punkt.

Ändringsförslag 109

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. Senast ett 
år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
ska kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning av utvecklingen av 
marknaden för förnybar energi från 
förnybara bränslen av icke-biologiskt 
ursprung för att bedöma om tillräckliga 
volymer kan finnas tillgängliga senast 
2030.

Ändringsförslag 110

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkningen av den minskning som 
avses i led a och den andel som avses i led 
b ska medlemsstaterna beakta förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung även 
när de används som mellanprodukter för 
produktion av konventionella bränslen. 
Vid beräkningen av den minskning som 
avses i led a får medlemsstaterna ta hänsyn 

Vid beräkningen av den minskning som 
avses i led a och den andel som avses i led 
b ska medlemsstaterna beakta förnybara 
drivmedel av icke-biologiskt ursprung även 
när de används som mellanprodukter för 
produktion av transportbränslen. Vid 
beräkningen av den minskning som avses i 
led a får medlemsstaterna ta hänsyn till 



PE703.013v02-00 68/84 AD\1257770SV.docx

SV

till återvunna kolbaserade bränslen. återvunna kolbaserade bränslen.

Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna fastställer 
skyldigheten för bränsleleverantörer får de 
undanta bränsleleverantörer som levererar 
bränsle i form av el eller förnybara flytande 
och gasformiga drivmedel av icke-
biologiskt ursprung från skyldigheten 
uppfylla minimiandelen avancerade 
biodrivmedel och biogas som produceras 
från de bränsleråvaror som förtecknas i 
del A i bilaga IX, med avseende på dessa 
bränslen.

När medlemsstaterna fastställer 
skyldigheten för bränsleleverantörer får de 
undanta bränsleleverantörer som levererar 
bränsle i form av el eller förnybara flytande 
och gasformiga drivmedel av icke-
biologiskt ursprung från skyldigheten 
uppfylla minimiandelen avancerade 
biodrivmedel och biogas som produceras 
från de bränsleråvaror som förtecknas i 
del A i bilaga IX, med avseende på dessa 
bränslen. När medlemsstaterna fastställer 
den skyldighet som avses i första stycket 
led a och b för att säkerställa att de mål 
som anges där uppnås får de bland annat 
göra detta genom åtgärder som är 
inriktade på volymer, energiinnehåll eller 
växthusgasutsläpp, förutsatt att de kan 
visa att den minskning av 
växthusgasintensitet och de 
minimiandelar som avses i första stycket 
led a och b uppnås.

Ändringsförslag 112

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 

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 
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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 
punkt 1 första stycket.”

aktörer som levererar el från förnybara 
energikällor till elfordon via offentliga och 
privata 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 punkt 1 första 
stycket.”

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15 – led a – led i
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, 
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.” Genom undantag får 
medlemsstaterna besluta att undanta 
flytande biobränslen som används för 
elproduktion i de yttersta randområdena 
och icke-sammanlänkade områden från 
tidigare nämnda tak på 7 % för 
transportsektorn.
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Ändringsförslag 114

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Andelen biodrivmedel och biogas 
för transport som produceras från 
druvpressmassa och vinjäsningsrester kan 
anses vara två gånger dess energiinnehåll 
under en övergångsperiod på sex år från 
och med detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a – led ii
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – 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 och som 
inte redan tagits i bruk vid datumet för 
ikraftträdande av detta direktiv, med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 
minst 20 MW, och från och med den 
1 januari 2027, 10 MW,

Ändringsförslag 116

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– b) när det gäller gasformiga 
biomassabränslen: i anläggningar som 
producerar el, värme och kyla med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på 

– b) när det gäller gasformiga 
biomassabränslen: i anläggningar som 
producerar el, värme och kyla med en 
genomsnittlig installerad tillförd effekt på 
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minst 2 MW, minst 2 MW,

Ändringsförslag 117

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ba) när det gäller flytande 
biobränslen: i anläggningar som 
producerar el, värme och kyla med en 
sammanlagd nominell termisk effekt lika 
med eller större än 10 MW,

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Denna punkt, med undantag för första 
stycket led c, ska också tillämpas på 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa.”

”Denna punkt, med undantag för första 
stycket led c, ska också tillämpas på 
biodrivmedel, flytande biobränslen och 
biomassabränslen som produceras från 
skogsbiomassa från ett land eller från en 
subnationell myndighet eller från ett 
skogsområde som inte uppfyller 
kriterierna i punkt 6.”

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Första stycket, med undantag för leden b 
och c, och andra stycket ska också 

”Första stycket, med undantag för leden b 
och c, och andra stycket ska också 
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tillämpas på biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen som 
produceras från skogsbiomassa.”

tillämpas på biodrivmedel, flytande 
biobränslen och biomassabränslen som 
produceras från skogsbiomassa från ett 
land, en subnationell myndighet eller ett 
skogsområde som inte uppfyller 
kriterierna i punkt 6.”

Ändringsförslag 120

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 från ett 
land, en subnationell myndighet eller ett 
skogsområde som inte uppfyller 
kriterierna i punkt 6 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 och de berörda 
myndigheterna rapporterar att man på 
nationell eller subnationell nivå eller 
skogsområdesnivå uppfyller kriterierna 
för att minimera den risk för användning 
av sådan skogsbiomassa som erhållits 
från ohållbar produktion som avses i 
punkt 6.

Ändringsförslag 121

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) I punkt 6 första stycket ska led a iv e) I punkt 6 första stycket ska led a iii 
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ersättas med följande: och led iv ersättas med följande:

Ändringsförslag 122

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 iii) arealer som enligt internationell eller 
nationell rätt eller av relevant behörig 
myndighet utsetts för 
naturskyddsändamål, inklusive mark vars 
status i januari 2008 eller därefter 
utgjordes av något av följande, oberoende 
av om marken fortfarande har denna 
status:
Naturskog och annan trädbevuxen mark, 
dvs. skog och annan 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.
Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten.
Torvmark,
såvida inte bevis kan tillhandahållas för 
att produktionen av råvaran inte inverkar 
negativt på dessa naturskyddssyften, inte 
medför dränering av tidigare odikad 
mark, eller att det finns belägg för att 
skörd av råvaran är nödvändig för att 
bevara markens status som gräsmark med 
stor biologisk mångfald.

Ändringsförslag 123

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led e
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1 – led a – led iv
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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 tas hänsyn till att 
markens beskaffenhet och biologisk 
mångfald ska bevaras, i syfte att minimera 
skadeverkningarna, och att lokalt lämpliga 
och hållbara skogsbruksmetoder används 
som bygger på de principer som man 
enats om vid ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa (Forest 
Europe) och inom FAO.”

Ändringsförslag 124

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I punkt 6 första stycket ska led b iv 
ersättas med följande:

f) I punkt 6 första stycket ska led a iii 
och led iv ersättas med följande:

Ändringsförslag 125

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) arealer som enligt internationell eller 
nationell rätt eller av relevant behörig 
myndighet utsetts för 
naturskyddsändamål, inklusive mark vars 
status i januari 2008 eller därefter 
utgjordes av något av följande, oberoende 
av om marken fortfarande har denna 
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status:
Naturskog och annan trädbevuxen mark, 
dvs. skog och annan 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.
Våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten.
Torvmark,
såvida inte bevis kan tillhandahållas för 
att produktionen av råvaran inte inverkar 
negativt på dessa naturskyddssyften, inte 
medför dränering av tidigare odikad 
mark, eller att det finns belägg för att 
skörd av råvaran är nödvändig för att 
bevara markens status som gräsmark med 
stor biologisk mångfald.

Ändringsförslag 126

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led f
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 tas hänsyn till att 
markens beskaffenhet och biologisk 
mångfald ska bevaras, i syfte att minimera 
skadeverkningarna, och att lokalt lämpliga 
och hållbara skogsbruksmetoder används 
som bygger på de principer som man 
enats om vid ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa (Forest 
Europe) och inom FAO.”
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Ändringsförslag 127

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led g
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 10 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) minst 70 % för produktion av el, 
värme och kyla från biomassabränslen som 
används i anläggningar till den 
31 december 2025, och minst 80 % från 
den 1 januari 2026.”

d) minst 70 % för produktion av el, 
värme och kyla från biomassabränslen som 
används i anläggningar där driften inleds 
från den 1 januari 2021 till den 31 
december 2025, och 80 % för 
anläggningar som tas i drift från den 1 
januari 2026.

Ändringsförslag 128

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 29 – punkt 13

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

”13. För de ändamål som avses i punkt 1 
första stycket c i denna artikel får 
medlemsstaterna under en begränsad tid 
avvika från de kriterier som anges i 
punkterna 2–7 och 10 –11 i denna 
artikel genom att anta andra kriterier för
a) anläggningar belägna i ett av de 
yttersta randområdena enligt artikel 349 i 
EUF-fördraget i den mån sådana 
anläggningar producerar el, värme eller 
kyla från biomassabränslen, och inom 
transportsektorn, särskilt rymdsektorn 
och tillhörande astrofysikverksamhet, och
b) biomassabränslen som används i de 
anläggningar som avses i led a i detta 
stycke, oberoende av denna biomassas 
ursprungsort, förutsatt att dessa kriterier 
är objektivt motiverade på grund av att de 
syftar till att, för detta yttersta 
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randområde, säkerställa en smidig 
infasning av de kriterier som fastställs i 
punkterna 2–7, 10 och 11 i denna 
artikel och därigenom skapa incitament 
för en övergång från fossila bränslen till 
hållbara biomassabränslen.
De andra kriterier som avses i denna 
punkt ska vara föremål för en särskild 
anmälan från den berörda medlemsstaten 
till kommissionen.”

(Direktiv (EU) 2018/2001)

Ändringsförslag 129

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 
medlemsstaten.

”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 
medlemsstaten. Medlemsstaterna ska 
kräva att de ekonomiska aktörerna ser till 
att informationen genomgår en 
tillfredsställande oberoende granskning 
och att de tillhandahåller bevis på att 
detta har gjorts. 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 
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och den metod som använts för den samt 
av uppgifternas tillförlitlighet.

Ändringsförslag 130

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 10 och 20 MW ska 
medlemsstaterna från och med den 1 
januari 2027 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 131

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 132

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 

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

förnybara drivmedel, inbegripet att spåra 
de råvaror som förtecknas i bilaga IX och 
som används i deras produktion, och 
återvunna kolbaserade bränslen.

Ändringsförslag 133

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ursprungsgarantier har 
utfärdats för produktion av ett parti 
förnybara gaser, ska medlemsstaterna se 
till att ursprungsgarantierna annulleras 
innan partiet av förnybara gaser kan 
registreras i databasen.

4. När ursprungsgarantier har 
utfärdats för produktion av ett parti 
förnybara gaser, ska medlemsstaterna se 
till att ursprungsgarantierna registreras i 
databasen och annulleras efter partiet av 
förnybara gaser tas bort från det 
europeiska nätverket för förnybar gas.

Ändringsförslag 134

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22
Direktiv (EU) 2018/2001
Artikel 31a – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För verifiering av uppgifter får frivilliga 
eller nationella system som erkänns av 
kommissionen i enlighet med artikel 30.4–
30.6 använda informationssystem från 
tredje part som mellanhänder för att samla 
in uppgifterna, förutsatt att sådan 
användning har anmälts till kommissionen.

För verifiering av uppgifter får frivilliga 
eller nationella system som erkänns av 
kommissionen i enlighet med artikel 30.4–
30.6 använda informationssystem från 
tredje part som mellanhänder för att samla 
in uppgifterna, förutsatt att sådan 
användning har anmälts till kommissionen.

I den mån det är möjligt ska databasen 
innehålla disaggregerade data på Nuts 3- 
eller Nuts 2-nivå.

Ändringsförslag 135

Förslag till direktiv



PE703.013v02-00 80/84 AD\1257770SV.docx

SV

Bilaga 1 – led 5 – led a
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilaga V – del C – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I den beräkning som avses i punkt 1 
a ska minskade växthusgasutsläpp genom 
förbättrade jordbruksmetoder, esca, såsom 
övergång till begränsad jordbearbetning 
eller direkt sådd, förbättrat växelbruk, 
användning av täckgrödor, inklusive 
hantering av restprodukter från jordbruk 
och användning av organiska 
jordförbättringsmedel (t.ex. kompost och 
rötrester från fermentering av gödsel), 
beaktas endast om det tillhandahålls 
pålitliga och kontrollerbara bevis för att 
inlagringen av kol i marken har ökat, eller 
om det är rimligt att förvänta sig att den har 
ökat under den period då de berörda 
råvarorna odlades, samtidigt som hänsyn 
tas till utsläppen om dessa metoder leder 
till ökad användning av gödningsmedel och 
bekämpningsmedel37.

6. I den beräkning som avses i punkt 1 
a ska minskade växthusgasutsläpp genom 
förbättrade jordbruksmetoder, esca, såsom 
övergång till begränsad jordbearbetning 
eller direkt sådd, lagring av kol i mark 
med biokol, förbättrat växelbruk, 
användning av täckgrödor, inklusive 
hantering av restprodukter från jordbruk 
och användning av organiska 
jordförbättringsmedel (t.ex. kompost och 
rötrester från fermentering av gödsel), 
beaktas endast om de inte riskerar att 
inverka negativt på den biologiska 
mångfalden. Kol i biomassa kan 
omvandlas till biokol genom pyrolys, 
något som kan lagras genom infiltration 
och därigenom göras till en teknik för 
negativa utsläpp. Bonusen för förbättrade 
jordbruksmetoder och förbättrad 
gödselhantering kommer här tillbaka till 
den jordbrukare som ansvarar för de 
negativa utsläppen när hållbarhets-
/miljöcertifikat utfärdas. Dessutom ska det 
tillhandahållas pålitliga och kontrollerbara 
bevis för att inlagringen av kol i marken 
har ökat, eller om det är rimligt att förvänta 
sig att den har ökat under den period då de 
berörda råvarorna odlades, samtidigt som 
hänsyn tas till utsläppen om dessa metoder 
leder till ökad användning av 
gödningsmedel och bekämpningsmedel.37”

_________________ _________________
37 Mätningar av kol i marken kan utgöra 
sådana bevis, t.ex. om det görs en första 
mätning före odlingen och därpå följande 
regelbundna mätningar med flera års 
mellanrum. I sådana fall skulle ökningen 
av kol i marken, innan det andra 
mätresultatet finns tillgängligt, beräknas på 
grundval av representativa experiment eller 
markmodeller. Från och med den andra 
mätningen skulle mätningarna utgöra 

37 Mätningar av kol i marken kan utgöra 
sådana bevis, t.ex. om det görs en första 
mätning före odlingen och därpå följande 
regelbundna mätningar med flera års 
mellanrum. I sådana fall skulle ökningen 
av kol i marken, innan det andra 
mätresultatet finns tillgängligt, beräknas på 
grundval av representativa experiment eller 
markmodeller. Från och med den andra 
mätningen skulle mätningarna utgöra 
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grunden för att bestämma huruvida det 
skett en ökning av kol i marken och 
ökningens eventuella omfattning.

grunden för att bestämma huruvida det 
skett en ökning av kol i marken och 
ökningens eventuella omfattning.

Ändringsförslag 136

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 5 – led c
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilaga V – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Vid beräkningarna i punkt 17 ska 
de utsläpp som delas bestå av eec + el + 
esca + och de fraktioner av ep, etd, eccs 
och eccrsom 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 
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. 
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. När det 

18. Vid beräkningarna i punkt 17 ska 
de utsläpp som delas bestå av eec + el + 
esca + och de fraktioner av ep, etd, eccs 
och eccrsom 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 
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 biomassabränslen 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 
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gäller biomassabränslen 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.”

avses i punkt 17 utgöras av raffinaderiet.”

Ändringsförslag 137

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 8 – led aa (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilaga IX – del A – led aa – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I del A ska följande stycke införas:
r) Mellanliggande och täckgrödor,

Ändringsförslag 138

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 8a (nytt)
Direktiv (EU) 2018/2001
Bilaga IX – del A – led g

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

8a) Texten i punkt g i bilaga IX skall 
ersättas med följande:
” g) tomma palmfruktsklasar.”

(Direktiv (EU) 2018/2001)
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