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Ändringsförslag 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att uppnå en energimodell som 
bygger på förnybar energi måste man 
upprätta ett strategiskt samarbete där 
regionerna och lokalförvaltningarna 
deltar tillsammans med medlemsstaterna, 
så att de blir direkt involverade i 
utvecklingen av denna modell.

Or. es

Ändringsförslag 11
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det viktigaste syftet med bindande mål 
är att skapa säkerhet för investerarna. 
Beslutet om huruvida ett mål ska vara 
bindande bör därför inte skjutas upp i 
väntan på en viss framtida händelse. I ett 
uttalande till protokollet från rådets möte 
den 15 februari 2007 menade 
kommissionen därför att ett beslut om att 
göra målet bindande inte bör 
senareläggas till dess att den andra 
generationens biobränslen kommit ut på 
marknaden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 12
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande mål att andelen förnybar 
energi ska motsvara 20% av den totala 
energiförbrukningen och 10% av 
förbrukningen inom transportsektorn
senast 2020.

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter och med hänsyn till FN:s 
och Världsbankens analyser av vilka 
effekter produktionen av biobränsle har 
på livsmedelsproduktionen är det lämpligt 
att fastställa som bindande mål att andelen 
förnybar energi ska motsvara 20 % av den 
totala energiförbrukningen senast 2020 och 
låta medlemsstaterna besluta vilken 
procentandel de anser vara möjlig att 
uppnå för förnybar energi inom 
transportsektorn.

Or. cs

Motivering

Trots att Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel i mars 2007 beslutade att fastställa att 10 % 
av varje medlemsstats förbrukning av bensin och diesel för transportändamål ska täckas av 
biobränslen, bör ansvaret för ett sådant beslut ligga hos de enskilda medlemsstaterna, med 
hänsyn till att andelen mark för livsmedelsproduktion minskar.

Ändringsförslag 13
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande mål att andelen förnybar 
energi ska motsvara 20% av den totala 
energiförbrukningen och 10% av 
förbrukningen inom transportsektorn
senast 2020.

(8) Mot bakgrund av kommissionens, 
rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter är det lämpligt att fastställa 
som bindande etappmål och slutliga mål 
att andelen förnybar energi ska motsvara 
20 % av den totala slutliga 
energiförbrukningen senast 2020.
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Or. en

Motivering

Europaparlamentet vill att minst 25 procent av den slutliga energiförbrukningen ska komma 
från förnybara källor 2020. De senaste vetenskapliga och politiska rönen har visat att det inte 
går att lägga på transportsektorn ett bindande mål om att 10 procent av dess bränslen ska 
komma från biomassa, utan att belasta miljön. Målet måste alltså utgå. Hållbar biomassa kan 
användas effektivare till annan energi, såsom el i förening med produktion av värme (eller 
kyla).

Ändringsförslag 14
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Målet på 10% förnybar energi inom 
transportsektorn bör däremot gälla för 
varje enskild medlemsstat. Därigenom 
kan man garantera enhetliga 
drivmedelsspecifikationer och trygga 
tillgången. Eftersom det finns en 
välfungerande handel med drivmedel 
kommer medlemsstater med liten tillgång 
till de resurser som krävs ändå att kunna 
säkra tillgången på förnybara drivmedel 
utan problem. Även om det tekniskt sett 
vore möjligt för gemenskapen att uppnå 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför 
övervaka tillgången på biobränslen på 
EU-marknaden och, när så är lämpligt, 
föreslå åtgärder för att skapa balans 
mellan inhemsk produktion och import, 
med beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor, trygg 
energiförsörjning samt övriga aspekter.

utgår

Or. cs
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Motivering

Ansvaret för beslut om vilken procentandel av varje medlemsstats förbrukning av bensin och 
diesel för transportändamål som ska täckas av biobränslen senast 2020 bör även 
fortsättningsvis ligga hos de enskilda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 15
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Målet på 10% förnybar energi inom 
transportsektorn bör däremot gälla för 
varje enskild medlemsstat. Därigenom 
kan man garantera enhetliga 
drivmedelsspecifikationer och trygga 
tillgången. Eftersom det finns en 
välfungerande handel med drivmedel 
kommer medlemsstater med liten tillgång 
till de resurser som krävs ändå att kunna 
säkra tillgången på förnybara drivmedel 
utan problem. Även om det tekniskt sett 
vore möjligt för gemenskapen att uppnå 
biobränslemålen enbart genom inhemsk 
produktion är det både sannolikt och 
önskvärt att det sker genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör därför 
övervaka tillgången på biobränslen på 
EU-marknaden och, när så är lämpligt, 
föreslå åtgärder för att skapa balans 
mellan inhemsk produktion och import,
med beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor, trygg 
energiförsörjning samt övriga aspekter.

(10) Målen i fråga om förnybar energi 
kommer sannolikt att uppnås genom en 
kombination av inhemsk produktion och 
import. Kommissionen bör i detta 
sammanhang övervaka tillgången på 
förnybar energi, bl.a. biomassa för 
energiändamål, på EU-marknaden, med 
beaktande av hur multilaterala och 
bilaterala handelsförhandlingar förlöper, 
liksom av miljö- och kostnadsfrågor, 
sociala frågor, trygg energiförsörjning 
samt övriga aspekter.

Or. en

Motivering

Kommissionen måste övervaka importen och exporten av all energi, antingen den producerats 
(och konsumerats) inhemskt eller importeras från/exporteras till tredjeländer. Biomassa för 
energiändamål kräver särskild övervakning. De senaste vetenskapliga och politiska rönen har 
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dock visat att det inte går att lägga på transportsektorn ett bindande mål om att 10 procent av 
dess bränslen ska komma från biomassa, utan att belasta miljön. Målet måste alltså utgå.

Ändringsförslag 16
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Landområden som innehåller stora 
mängder kol (bundet i mark eller 
vegetation) bör inte heller användas inom 
ramen för andra projekt för förnybar 
energi, såsom anläggande av 
vindkraftverk och vägar till dessa, 
inbegripet ”flytande vägar” och annan 
infrastruktur. Sådana verksamheter på 
torvmark kommer oundvikligen att leda 
till att stora områden av torvmossen 
torkar ut och att lagrad kol frigörs i luften 
så att det bildas koldioxid.

Or. en

Motivering

Torvmark utgör en kolsänka. Anläggandet av vindkraftverk, ”flytande vägar” och annan 
infrastruktur leder till att den naturliga dräneringen avbryts och att torvmarken torkar ut, 
varpå stora mängder koldioxid släpps ut i luften och ännu mer koldioxidutsläpp skapas än 
vad vidkraftverken någonsin kan spara in.

Ändringsförslag 17
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) På grundval av FN:s och 
Världsbankens rapporter och analyser 
från mars 2008 måste ytterligare ett 
kriterium uppfyllas för produktionen av 
biobränsle, nämligen att en hållbar 
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livsmedelsproduktion säkerställs och 
livsmedelskriser förebyggs.

Or. cs

Ändringsförslag 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att undvika en orimligt stor 
administrativ belastning bör en förteckning 
med standardvärden fastställas för vanliga 
produktionskanaler för biobränslen. 
Biobränslen och andra biovätskor bör alltid 
vara berättigade till de värden avseende 
minskade växthusgasutsläpp som anges i 
förteckningen. När standardvärdet för 
minskade växthusgasutsläpp från en 
produktionskanal är lägre än det fastställda 
minimivärdet för utsläppsminskningar bör 
producenter som hävdar att de ändå 
uppfyller miniminivåerna ha skyldighet att 
visa att de faktiska utsläppen från 
produktionsprocessen är lägre än de som 
användes då standardvärdena räknades 
fram.

(45) För att undvika en orimligt stor 
administrativ belastning bör en förteckning 
med standardvärden fastställas för vanliga 
produktionskanaler för biobränslen. 
Biobränslen och andra biovätskor bör alltid 
vara berättigade till de värden avseende 
minskade växthusgasutsläpp som anges i 
förteckningen, utan att detta under några 
omständigheter leder till diskriminering 
av medlemsstater och regioner vars mark 
är lågproduktiv på grund av 
jordegenskaperna, klimatet och 
råvaruavkastningen. När standardvärdet 
för minskade växthusgasutsläpp från en 
produktionskanal är lägre än det fastställda 
minimivärdet för utsläppsminskningar bör 
producenter som hävdar att de ändå 
uppfyller miniminivåerna ha skyldighet att 
visa att de faktiska utsläppen från 
produktionsprocessen är lägre än de som 
användes då standardvärdena räknades 
fram.

Or. es

Motivering

Syftet är att förhindra diskriminering mellan medlemsstater och tredje länder.
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Ändringsförslag 19
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att uppnå målet på 10% 
biobränslen måste man se till att 
blandningar med större andel biodiesel än 
vad som anges i standarden EN590/2004 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. en

Motivering

Det här finns med i biobränsledirektivet.

Ändringsförslag 20
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att uppnå målet på 10% 
biobränslen måste man se till att 
blandningar med större andel biodiesel än 
vad som anges i standarden EN590/2004 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Stödåtgärder enligt det här direktivet 
som utgör statligt stöd enligt artikel 87 i 

(51) Medlemsstaterna, regionerna och 
lokalförvaltningarna får bevilja offentligt 
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fördraget måste, enligt artikel 88.3 i 
fördraget, anmälas till kommissionen samt 
godkännas av denna innan de genomförs. 
Skyldigheten att lämna uppgifter till 
kommissionen enligt det här direktivet 
påverkar inte medlemsstaternas skyldighet 
att lämna uppgifter enligt artikel 88.3 i 
fördraget.

stöd till förnybar energi, eftersom denna i 
inledningsskedet är dyrare än de 
energiformer den ersätter, varför 
utsläppandet på energimarknaden inte 
medför kommersiella vinster på kort sikt 
och inte heller lägre konsumentpriser. 
Stödåtgärder enligt det här direktivet som 
utgör statligt stöd enligt artikel 87 i 
fördraget måste, enligt artikel 88.3 i 
fördraget, anmälas till kommissionen samt 
godkännas av denna innan de genomförs. 
Skyldigheten att lämna uppgifter till 
kommissionen enligt det här direktivet 
påverkar inte medlemsstaternas skyldighet 
att lämna uppgifter enligt artikel 88.3 i 
fördraget.

Or. es

Motivering

Det bästa sättet att främja alternativa energikällor i medlemsstaterna är att ge staterna 
möjlighet att bevilja offentligt stöd till förmån för dessa.

Ändringsförslag 22
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) Möjligheterna att skapa ekonomisk 
tillväxt genom innovation och en hållbar 
konkurrenskraftig energipolitik har 
erkänts. Produktionen av förnybar energi 
är ofta beroende av lokala eller regionala 
små och medelstora företag. Regionala 
och lokala investeringar i förnybar energi 
skapar betydande möjligheter till tillväxt 
och sysselsättning i medlemsstaterna och 
deras regioner. Kommissionen och 
medlemsstaterna måste därför stödja 
nationella och regionala 
utvecklingsåtgärder i dessa områden, 
uppmuntra utbyte av bästa metoder för 
produktion av förnybar energi mellan 
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lokala och regionala utvecklingsinitiativ 
och främja användningen av 
strukturfonder på detta område. 

Or. en

Ändringsförslag 23
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) De allmänna målen innebär att 20% av 
gemenskapens hela energiförbrukning ska 
täckas av förnybar energi och 10% av varje 
medlemsstats förbrukning av bensin och 
diesel för transportändamål ska täckas av 
biobränslen senast 2020. Eftersom dessa 
mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan, på grund 
av den föreslagna åtgärdens omfattning, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(57) De allmänna målen innebär att 20 %
av gemenskapens hela energiförbrukning 
ska täckas av förnybar energi senast 2020. 
Eftersom dessa mål inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan, på grund av den 
föreslagna åtgärdens omfattning, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Motivering

Det var Europeiska rådet som i mars 2007 föreslog att direktivet om förnybar energi skulle 
innefatta ett mål om 10 procent för biobränslen fram till 2020. Stats- och regeringscheferna 
ställde dock upp ett antal förhandsvillkor som måste uppfyllas, nämligen a) att produktionen 
måste vara hållbar och b) att andra generationens biobränslen måste finnas att tillgå i 
handeln. Sedan mars 2007 har det framkommit alltmer som tyder på att dessa villkor inte 
kommer att uppfyllas. Målet om 10 procent måste alltså utgå.
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Ändringsförslag 24
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) De allmänna målen innebär att 20% av 
gemenskapens hela energiförbrukning ska 
täckas av förnybar energi och 10% av varje 
medlemsstats förbrukning av bensin och 
diesel för transportändamål ska täckas av 
biobränslen senast 2020. Eftersom dessa 
mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan, på grund 
av den föreslagna åtgärdens omfattning, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(57) De allmänna målen innebär att 20 %
av gemenskapens hela energiförbrukning 
ska täckas av förnybar energi senast 2020. 
Eftersom dessa mål inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan, på grund av den 
föreslagna åtgärdens omfattning, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. cs

Ändringsförslag 25
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 2  led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) biovätskor: flytande bränslen för 
energiändamål som framställs av biomassa,

(e) biomassa för energiändamål: fasta, 
gasformiga eller flytande bränslen för 
energiändamål som framställs av biomassa,

Or. en

Motivering

Denna rättsakt omfattar all energi som producerats med hjälp av biomassa och inte bara 
sådan som används som bränsle för transporter eller som flytande bränsle vid produktion av 
värme och el. Det övergripande begreppet måste alltså ofrånkomligen definieras.
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Ändringsförslag 26
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 2  led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) biobränslen: flytande eller gasformiga 
bränslen som framställs av biomassa och 
som används för transportändamål,

(f) transportbränslen från biomassa: 
flytande eller gasformiga bränslen som 
framställs av biomassa och som används 
för transportändamål,

Or. en

Motivering

Biomassa för energiändamål kan användas till mycket, t.ex. värme- och elproduktion samt till 
transportbränslen. Här definieras skillnaden klart och tydligt.

Ändringsförslag 27
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 2  led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) mark med högt bevarandevärde:
(i) områden med en global, regional eller 
nationell betydelsefull koncentration av 
biologisk mångfald (exempelvis endemism, 
hotade arter, refugier),
(ii) globalt, regionalt eller nationellt 
viktiga vidsträckta landskapsområden där
livsdugliga populationer av flertalet, eller 
rentav samtliga viltlevande arter 
förekommer med naturliga 
spridningsmönster och i riklig mängd,
(iii) områden som är belägna i eller 
innefattar sällsynta, utsatta eller 
utrotningshotade ekosystem,
(iv) områden som erbjuder grundläggande 
ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. 
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skydd av avrinningsområden och 
erosionsskydd),
(v) områden av grundläggande betydelse 
för lokalsamhällens behov (exempelvis 
försörjning och hälsovård),
(vi) områden av avgörande betydelse för 
lokalsamhällens kulturella identitet 
(områden med kulturell, ekologisk, 
ekonomisk eller religiös betydelse, vilka 
utpekats i samverkan med sådana 
lokalsamhällen).

Or. en

Motivering

Begreppet mark med högt bevarandevärde måste definieras, eftersom det utgör en hörnsten i 
artikel 15 som skapar garantier för att bränslen från biomassa är hållbara, framför allt 
genom att bevara den biologiska mångfalden och se till att naturen får förbli orörd. Detta 
begrepp har definierats av ett nätverk av organisationer, såsom Internationella 
naturskyddsförbundet (IUCN) och Världsbanken och används redan av Forest Stewardship 
Council (”Skogsförvaltningsrådet”) i dess system för internationell certifiering av virke.

Ändringsförslag 28
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 2  led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) outnyttjad mark, förstörd mark eller 
marginell mark: mark som inte är och som 
sedan 1990 inte har varit skog eller 
våtmark, som varken är mark med högt 
bevarandevärde eller ligger i närheten av 
sådan mark eller inom värdefulla 
naturskyddsområden eller fridlysta 
områden och som inte använts för
jordbruksändamål på åtminstone tio år.

Or. en

Motivering

Begreppet outnyttjad mark, förstörd mark eller marginell mark måste definieras i detta 
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direktiv. Det behövs en klart formulerad definition som garanterar att sådan mark, om den 
används för produktion av transportbränslen från biomassa, inte har högt bevarandevärde, 
innehåller stora mängder bundet kol eller används för livsmedelsproduktion. ”Högt 
bevarandevärde” är en internationellt vedertagen status som skyddar den biologiska 
mångfalden och ekosystemens integritet. År 1990 är brytdatum för avskogning enligt 
Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag 29
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 3  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet år 
2020 är minst 10% av den slutliga 
energiförbrukningen på 
transportområdet.

utgår

Vid beräkningen av den totala 
energiförbrukning som avses i första 
stycket, ska petroleumprodukter förutom 
bensin och diesel inte tas med.

Or. en

Motivering

Det var Europeiska rådet som i mars 2007 föreslog att direktivet om förnybar energi skulle 
innefatta ett mål om 10 procent för biobränslen fram till 2020. Stats- och regeringscheferna 
ställde dock upp ett antal förhandsvillkor som måste uppfyllas, nämligen a) att produktionen 
måste vara hållbar och b) att andra generationens biobränslen måste finnas att tillgå i 
handeln. Sedan mars 2007 har det framkommit alltmer som tyder på att dessa villkor inte 
kommer att uppfyllas. Målet om 10 procent måste alltså utgå.

Ändringsförslag 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Artikel 3  punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
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förnybar energi på transportområdet år 
2020 är minst 10% av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet.

förnybar energi på transportområdet år 
2015 är minst 7,5 % och år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energiförbrukningen 
på transportområdet. Från och med 2015 
ska andelen energi från förnybara källor 
öka med hjälp av andra generationens 
biobränslen, väte eller förnybar el.

Or. es

Motivering

Med tanke på allt det arbete som måste göras inom transportsektorn måste det ställas upp ett 
etappmål för 2015. Därefter bör användningen av första generationens biobränslen 
begränsas till förmån för andra, miljövänligare energikällor.

Ändringsförslag 31
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Artikel 3  punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är minst 10% av den slutliga 
energiförbrukningen på transportområdet.

3. Medlemsstaterna ska se till att andelen 
förnybar energi på transportområdet 
år 2020 är den procentandel av den 
slutliga energiförbrukningen på 
transportområdet som de enskilda 
medlemsstaterna fastställer vara möjlig 
att uppnå.

Or. cs

Motivering

Trots att Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel i mars 2007 beslutade att fastställa att 10 % 
av varje medlemsstats förbrukning av bensin och diesel för transportändamål ska täckas av 
biobränslen, bör ansvaret för ett sådant beslut ligga hos de enskilda medlemsstaterna, med 
hänsyn till att andelen mark för livsmedelsproduktion minskar.
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Ändringsförslag 32
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan.

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
handlingsplan för förnybar energi.

De nationella handlingsplanerna ska 
innehålla medlemsstaternas mål för 
andelen förnybar energi inom transport, 
el samt värme och kyla år 2020. De ska 
vidare innehålla åtgärder för att uppnå 
dessa mål, till exempel nationella planer 
för att utveckla befintliga
biomasseresurser och mobilisera nya 
sådana för olika användningsområden, 
samt de åtgärder som krävs för att 
uppfylla kraven i artiklarna 12-17.

Or. en

Motivering

För att skilja dem från andra energirelaterade handlingsplaner kommer de som direkt berör 
förnybar energi att heta: “Handlingsplaner för förnybar energi”, något som 
Europaparlamentet redan kommit överens om i initiativbetänkandet från ledamoten av 
Europaparlamentet Britta Thomsen om en färdplan för förnybar energi i Europa 
(Europaparlamentets resolution P6_TA(2007)0406 av den 25 september 2007).

Ändringsförslag 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan.

1. Medlemsstaterna ska anta var sin 
nationell handlingsplan, på grundval av 
energihandlingsplaner, som utarbetas på 
lokal och regional nivå och samordnas 
med strategier för regional planering och 
markanvändning. Medlemsstaterna ska 
själva på ett tidigt skede aktivt samråda 
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med och involvera regionala och lokala 
myndigheter i utarbetandet av nationella 
handlingsplaner.

De nationella handlingsplanerna ska 
innehålla medlemsstaternas mål för 
andelen förnybar energi inom transport, el 
samt värme och kyla år 2020. De ska 
vidare innehålla åtgärder för att uppnå 
dessa mål, till exempel nationella planer 
för att utveckla befintliga biomasseresurser 
och mobilisera nya sådana för olika 
användningsområden, samt de åtgärder 
som krävs för att uppfylla kraven i 
artiklarna 12-17.

De nationella handlingsplanerna ska 
innehålla medlemsstaternas mål för 
andelen förnybar energi inom transport, el 
samt värme och kyla år 2020. De ska 
vidare innehålla åtgärder för att uppnå 
dessa mål, även på regional och lokal 
nivå, till exempel nationella och regionala
planer för att utveckla befintliga 
biomasseresurser och mobilisera nya 
sådana för olika användningsområden, 
samt de åtgärder som krävs för att uppfylla 
kraven i artiklarna 12-17. EU ska därefter 
ge lokala och regionala myndigheter 
detaljerade riktlinjer om deras aktiva roll 
och behörigheter vid genomförandet av 
dessa planer, genom konkreta exempel på 
användningen av förnybar energi som 
grundas på bästa tillgängliga metoder.

Or. en

Ändringsförslag 34
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När flera medlemsstater avser att 
tillsammans arbeta för att uppnå sina mål 
ska var och en av dem låta 
bestämmelserna i de relevanta avtalen 
ingå i sin nationella handlingsplan för 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

Som ett tillägg till de nationella stödsystemen och för att öka flexibiliteten när etappmålen 
och de övergripande målen för 2020 beträffande förnybar energi ska uppnås kan 
medlemsstaterna, om de så önskar, frivilligt samarbeta med hjälp av andra flexibla 
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instrument såsom överföringsintygen eller gemensamma projekt av det slag som avses i 
artikel 9 c i detta direktiv. Varje medlemsstat som har fattat ett sådant beslut måste sedan i 
detalj beskriva det gemensamma avtalet i sin nationella handlingsplan för förnybar energi.

Ändringsförslag 35
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2009 erbjuda medlemsstaterna 
vägledning i form av en bindande modell 
för handlingsplaner för förnybar energi 
som ska innefatta följande minimikrav:
(a) Medlemsstaternas referensstatistik om 
den förnybara energins andel av den 
slutliga energiförbrukningen under 2005 
och under det senaste år som statistik 
finns tillgänglig, och den slutliga 
energiförbrukningen ska definieras 
utifrån
– fasta bränslen, olja, gas, förnybar 
energi, el och värme (utvunnen värme, 
fjärrvärme); värme och el från förnybara 
och icke förnybara källor,
– sektorer: industri-, hushålls-, service-, 
och transportsektorn,
– el (ej el för värme och varmvatten), 
värme (inkl. el för värme och varmvatten) 
och transporter, i samtliga fall uppdelat 
på förnybara och icke förnybara källor.
(b) Medlemsstaternas bindande nationella 
övergripande mål för den förnybara 
energins andel av den slutliga 
energiförbrukningen under 2020, enligt 
vad som fastställts i del A i bilaga I.
(c) Medlemsstaternas bindande nationella 
minsta etappmål, enligt vad som fastställts 
i del B i bilaga I.
(d) Medlemsstaternas bindande nationella 
mål för 2020 samt etappmål för den 
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förnybara energins andel av el, värme, 
kyla och transporter,
(i) bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för 
elproduktion:
– det nationella målet för den förnybara 
energins andel av energin för 
elproduktion 2020 för att del A i bilaga I 
ska följas,
– de nationella etappmålen för den 
förnybara energins andel av energin för 
elproduktion 2020 för att del B i bilaga I 
ska följas,
(ii) bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för produktion 
av värme och kyla:
– det nationella målet för den förnybara 
energins andel av energin för produktion 
av värme och kyla 2020 för att del A i 
bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för den 
förnybara energins andel av energin för 
produktion av värme och kyla 2020 för att 
del B i bilaga I ska följas,
(iii) bindande mål för den förnybara 
energins andel av energin för transporter:
– det nationella målet för den förnybara 
energins andel av energin för transporter 
2020 för att del A i bilaga I ska följas,
– de nationella etappmålen för den 
förnybara energins andel av energin för 
transporter 2020 för att del B i bilaga I 
ska följas.
(e) Åtgärder för måluppfyllelse:
(i) översiktsplan med alla åtgärder för att 
främja användning av förnybar energi,
(ii) åtgärder för att främja användning av 
förnybar energi vid produktion av el:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för att främja användning av 
förnybar energi,
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– särskilda åtgärder för att uppfylla 
kraven i artiklarna 12–14,
(iii) åtgärder för att främja användning av 
förnybar energi vid produktion av värme 
och kyla:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för att främja användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för att uppfylla 
kraven i artiklarna 12 och 13,
(iv) åtgärder för att främja användning av 
förnybar energi inom transportväsendet:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för att främja användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för att uppfylla 
kraven i artiklarna 12 och 13 samt 
artiklarna 15–17,
(v) särskilda åtgärder för att främja 
användning av energi från biomassa:
– allmänna åtgärder, bl.a. inom skatte-, 
finansierings-, lagstiftnings- och övrig 
politik, för att främja användning av 
förnybar energi,
– särskilda åtgärder för nytt 
tillvaratagande av biomassa med hänsyn 
till följande:
• mängden biomassa som behövs för att 
nå målen,
• biomassans typ och ursprung ska 
definieras,
• tillgången på biomassa, dess potential, 
importen av och målet för biomassa ska 
stämma överens sinsemellan,
• åtgärder ska vidtas för att öka tillgången 
på biomassa, med hänsyn till biomassans 
övriga användningsområden (jordbruket 
och skogsbrukssektorerna).
(f) Bedömningar:
(i) hur mycket varje enskild teknik för 
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förnybar energi totalt väntas bidra med 
för att uppnå det bindande målet för 2020 
och de bindande etappmålen för den 
förnybara energins andel vid 
produktionen av el, värme och kyla samt 
för transporter,
(ii) bruttoförbrukningen av energi och 
den slutliga energiförbrukningen under 
2020 enligt ett ”business as 
usual”-scenario respektive ett scenario 
med energieffektivitet,

(iii) en strategisk miljöbedömning av det slag 
som avses i direktiv 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan, som beaktar miljöfördelar 
med användningen av förnybar energi såväl 
som miljöeffekterna.

Or. en

Motivering

Det mesta som görs inom EU till förmån för förnybar energi kommer att ske genom att de 
nationella ramarna för investeringar i förnybar energi förbättras. Kommissionen ska därför 
senast den 31 mars 2010 se till att medlemsstaterna har fått ett entydigt och harmoniserat 
format för de nationella handlingsplanerna för förnybar energi, för att det ska gå lättare att 
lägga fram de nationella handlingsplanerna och sedan bedöma dem.

Ändringsförslag 36
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
31 mars 2010 anmäla sina handlingsplaner 
till kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska senast den 
31 mars 2010 anmäla sina handlingsplaner 
för förnybar energi till kommissionen.

Or. en

Motivering

För att skilja dem från andra energirelaterade handlingsplaner kommer de som direkt berör 
förnybar energi att heta: ”Handlingsplaner för förnybar energi”, något som 
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Europaparlamentet redan kommit överens om i initiativbetänkandet från ledamoten av 
Europaparlamentet Britta Thomsen om en färdplan för förnybar energi i Europa 
(Europaparlamentets resolution P6_TA(2007)0406 av den 25 september 2007).

Ändringsförslag 37
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inom tre månader efter det att en 
medlemsstat i enlighet med punkt 2 
anmält en handlingsplan för förnybar 
energi får kommissionen avvisa planen 
eller någon del därav, om den inte 
innehåller allt det som krävs i punkt 1b 
eller om den är oförenlig med de 
obligatoriska mål som fastställts i bilaga I. 
I sådana fall ska medlemsstaten föreslå 
ändringar. Handlingsplanen ska inte 
anses som antagen förrän kommissionen 
godtagit ändringarna. Alla eventuella 
avslag ska motiveras av kommissionen.

Or. en

Motivering

För att garantera att medlemsstaternas framsteg övervakas som sig bör och att snabba och 
effektiva åtgärder vidtas om bestämmelserna eventuellt inte följs bör mer rigorösa 
förfaranden antas för de handlingsplaner för förnybar energi som lämnats till kommissionen. 
Planerna bör dessutom vara bindande för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 38
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) förenklade godkännanderutiner
fastställs för mindre projekt, och

(f) förenklade godkännanderutiner 
fastställs för mindre projekt; för 
decentraliserade apparater för förnybar 
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energi, såsom solceller, 
solvärmeapparater, små spisar eldade med 
biomassa, kraftvärmeproduktion i mindre 
skala ersätter man godkännandet av en 
enkel anmälan till behörig myndighet, och

Or. en

Motivering

En enkel anmälan i stället för krångliga godkännanden är ett sätt att få småskaliga och 
decentraliserade tillämpningar på den förnybara energins område att sprida sig fortare.

Ändringsförslag 39
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader.

(a) användning av passiva byggnader, 
eller byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, eller
(b) lokala begränsningar av 
tillgängligheten på förnybar energi.

Or. en

Motivering

Obligatorisk installation av förnybar energi i alla nya byggnader och vid större renoveringar 
är ett viktigt sätt för att den förnybara energin snabbare ska vinna terräng.
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Ändringsförslag 40
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 4  inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya eller 
renoverade byggnader. Undantag från 
dessa miniminivåer ska vara öppna för 
insyn och baseras på kriterier som rör

4. I sina byggregler och –normer ska 
medlemsstaterna kräva miniminivåer för 
energi från förnybara källor i nya 
byggnader. Undantag från dessa 
miniminivåer ska vara öppna för insyn och 
baseras på kriterier som rör 

(a) användning av passiva byggnader, 
eller byggnader med låga utsläpp eller 
nollutsläpp, eller

(a) energieffektivitet i byggnader, vilken 
definieras som en kombination av 
isoleringsstandarder och den 
uppvärmningsteknik som används, 
inklusive kraftvärmeproduktion;

Or. de

Motivering

När man bygger nya byggnader är det ofta möjligt att använda förnybar energi utan att det 
medför extra kostnader. Ändå bör investerare kunna välja andra tekniker, eftersom dessa ofta 
på ett ännu mer kostnadseffektivt sätt bidrar till målsättningarna att skapa 
försörjningstrygghet och bekämpa klimatförändring. Om man däremot i redan befintliga 
byggnader installerar anläggningar i efterhand för att använda förnybar energi uppkommer 
ofta höga extrakostnader, som kan variera kraftigt från fall till fall. I detta sammanhang är 
det bättre med statligt stöd än med byggregler som avsevärt ökar kostnaderna för befintliga 
byggnader och medför byråkratiska kontrollförfaranden.

Ändringsförslag 41
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna och deras regionala 
och lokala myndigheter ska från och med 
2010 främja byggnadslösningar av typ 
plusenergihus inom offentligt och privat 
byggande och senast 2015 ställa upp 
plusenergi som ett krav.
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Medlemsstaterna och deras regionala och 
lokala myndigheter ska kräva att de 
fastigheter samt de fastigheter som ägs av 
offentliga och halvoffentliga myndigheter 
på nationell, regional och lokal nivå görs 
om till mönsterprojekt för användningen 
av förnybar energi, samt från och med 
2012 tillämpa normerna för plusenergi.
Taken på alla offentliga och 
halvoffentliga fastigheter ska ställas till 
tredje mans förfogande för investeringar i 
anläggningar för produktion av förnybar 
energi.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska tillsammans med sina lokala och regionala myndigheter samordna 
lösningar för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet, modernisering av befintliga 
system för fjärrvärme och fjärrkyla eller anläggande av nya sådana system samt successiv 
användning av förnybar energi.

Ändringsförslag 42
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och –normer främja användningen av 
värme- och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system som ger 
betydande sänkningar av 
energiförbrukningen. För att öka 
användningen av sådana system och sådan 
utrustning ska medlemsstaterna använda 
energi- och miljömärkning eller andra 
lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.

5. Medlemsstaterna ska i sina byggregler 
och -normer främja användningen av 
värme- och kylsystem som drivs med 
förnybar energi och system, framför allt i 
tätorter där dessa system är särskilt 
viktiga, som ger betydande sänkningar av 
energiförbrukningen. För att öka 
användningen av sådana system och sådan 
utrustning ska medlemsstaterna använda 
energi- och miljömärkning eller andra 
lämpliga certifikat eller standarder 
utvecklade nationellt eller på europeisk 
nivå, om sådana finns.

Or. en
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Motivering

I samband med främjandet av värme- och kylsystem är det viktigt att i ett europeiskt 
regionalpolitiskt sammanhang betona vikten av att främja förnybar energi i stadsmiljöer.

Ändringsförslag 43
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 5  stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna 
värmepumpar som uppfyller 
minimikraven i fråga om miljömärkning i 
beslut 2007/42/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften betraktas inte som någon källa till 
förnybar energi. I stället betraktas de som ett energieffektivitetskrav enligt direktiv 
2006/32/EG (om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster).

Ändringsförslag 44
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av 
pannor och ugnar som drivs med biomassa, 
solcells- och solvärmesystem samt 
värmepumpar. Systemen ska baseras på 
kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier.

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem, såvida de inte redan 
ingår i de nationella utbildningsplanerna,
för installatörer av pannor och ugnar som 
drivs med biomassa, solcells- och 
solvärmesystem samt värmepumpar. 
Systemen ska baseras på kriterierna i 
bilaga IV. Medlemsstaterna ska erkänna 
certifieringar som andra medlemsstater 
utfärdat i enlighet med dessa kriterier.

Or. de
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Motivering

Mot bakgrund av den höga utbildningsstandard som hantverkarna har i de flesta 
medlemsstater går den certifiering som föreslås för långt.

Ändringsförslag 45
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av 
pannor och ugnar som drivs med biomassa, 
solcells- och solvärmesystem samt 
värmepumpar. Systemen ska baseras på 
kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier.

3. Medlemsstaterna ska utveckla 
certifieringssystem för installatörer av 
pannor och ugnar som drivs med biomassa, 
solcells- och solvärmesystem samt 
geotermiska system. Systemen ska baseras 
på kriterierna i bilaga IV. Medlemsstaterna 
ska erkänna certifieringar som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Värmepumpar som använder värme från omgivningsluften räknas inte med enligt direktivet 
om förnybar energi. Det gör däremot värmepumpar för geotermisk energi.

Ändringsförslag 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska åta sig att 
upprätta samarbetsformer som inbegriper 
de regionala och lokala förvaltningarna, 
så att dessa deltar fullt ut i framtagandet 
av program för information, 
medvetandegörande, rådgivning och 
utbildning.
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Or. es

Motivering

De regionala och lokala förvaltningarna spelar en viktig roll för utbildningen och rådfrågas i 
allt större utsträckning av allmänheten för att höja kvaliteten på den information som 
tillhandahålls i dagsläget.

Ändringsförslag 47
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det.

2. Utan att det påverkar underhållet av 
nätets pålitlighet och säkerhet, ska 
medlemsstaterna se till att de överförings-
och distributionsansvariga på sina 
territorier garanterar att förnybar el 
överförs och distribueras. De ska även 
sörja för att el från förnybara källor får 
prioriterad åtkomst till elnätet. Då de som 
ansvarar för överföringsnätet avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna, ska de 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor, i den mån 
säkerheten för det nationella elsystemet 
tillåter det samt i den mån detta inte 
påverkar driften av kraftvärmeverk.

Or. de

Motivering

Att man främjar användningen av både förnybar energi och kraftvärmeproduktion syftar i 
båda fallen till att förbättra försörjningstryggheten och stärka insatserna mot 
klimatförändringar och ska betraktas som lika viktiga instrument för att uppnå dessa mål. I 
vissa fall bör man se över i vilken utsträckning respektive anläggning bidrar till att skapa 
försörjningstrygghet och bekämpa klimatförändringar samtidigt som man beaktar de 
ekonomiska aspekterna. 
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Ändringsförslag 48
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen och berörda 
medlemsstater ska ta fram en samordnad 
strategi för utvecklingen av vindkraft och 
havsenergi ute i Nordsjön och Östersjön. I 
den ska det ingå ett smidigare 
godkännandeförfarande. Nödvändig 
nätinfrastruktur, både till havs och på 
land, kommer att vara ett prioriterat 
projekt inom initiativet om de 
transeuropeiska näten (TEN). 
Kommissionen och berörda medlemsstater 
ska utarbeta en samordnad strategi för 
utvecklingen av vindkraft och solkraft i 
Medelhavsområdet, både i EU-länder och 
i länder utanför EU. Nödvändig 
nätinfrastruktur kommer att vara ett 
prioriterat projekt inom initiativet om de 
transeuropeiska näten (TEN).

Or. en

Motivering

Utvecklingen av potentialen av vindenergi och havsenergi i Nordsjön och Östersjön samt 
utvecklingen av vindkraft, geotermisk energi och vindkraft i Medelhavsområdet kommer att 
underlättas av en samordnad strategi och bör prioriteras inom initiativet TEN.

Ändringsförslag 49
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Medlemsstaterna och deras regionala 
och lokala myndigheter ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att utveckla en 
fjärrvärmeinfrastruktur som lämpar sig 
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för utvecklingen av centraliserad 
produktion av fjärrvärme och fjärrkyla i 
stora anläggningar för biomassa, 
solenergi och geotermisk energi. 
Medlemsstaterna ska i sina nationella 
handlingsplaner bedöma behovet av att 
anlägga ny infrastruktur för att 
underlätta integrationen av de mängder 
centralt och med förnybar energi 
producerad fjärrvärme och fjärrkyla som 
behövs för att uppnå de nationella målen 
för 2020.

Or. en

Motivering

Det är tillgången på nödvändig infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla som bestämmer om 
förnybar energi kommer att slå igenom på bred front på detta område. Nationella, regionala 
och lokala myndigheter spelar en avgörande roll i detta hänseende.

Ändringsförslag 50
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 1  led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biobränslen och andra 
biovätskor.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för 
förbrukning av biomassa för 
energiändamål.

Or. en

Motivering

Denna rättsakt omfattar all energi som producerats med hjälp av biomassa och inte bara 
sådan som används som bränsle för transporter. Hållbarhetskriteriet i denna artikel bör inte 
begränsas till transportbränslen eftersom all biomassaproduktion, inklusive den som används 
i värme- och elproduktion, kan få effekter som måste hanteras.
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Ändringsförslag 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i januari 2008, ska det 
första stycket gälla från och med den 
1 april 2013.

I fråga om biobränslen och andra 
biovätskor som producerats i anläggningar 
som var i drift i juni 2009, ska det första 
stycket gälla från och med 1 januari 2015.

Or. es

Motivering

Med den nuvarande ordalydelsen skulle man bortse från en mängd regioner inom EU som 
har främjat biobränslen genom stödsystem när man uppskattar uppnåendet av direktivets mål. 
För att trygga ett tydligt rättsläge för aktörerna måste man ge dessa rimlig tid på sig att 
anpassa sina produktionsprocesser till de strängare utsläppskraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 52
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Drivmedel från biomassa för de syften 
som avses i punkt 1 ska begränsas till 
bränslen som produceras från
(a) avfall eller rester, inklusive biogas,
(b) råvaror som växer på outnyttjad, 
förstörd eller marginell mark med en 
positiv koldioxidbalans i fråga om utsläpp 
från markanvändning under en 10-
årsperiod.
(c) bränsle från råvaror som inte orsakar 
direkt eller indirekt utsläpp till följd av 
ändrad markanvändning.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Biobränslen och biovätskor som 
beaktats för punkt 1 ska inte produceras 
från råvaror från mark med erkänt hög 
biologisk mångfald. Med sådan mark avses 
mark som från januari 2008 och framåt 
uppfyllde något av nedanstående tre 
kriterier, oavsett om marken fortfarande 
uppfyller kriterierna.

3. Biomassa för andra energiändamål än 
drivmedel som beaktats för punkt 1 ska 
inte produceras från råvaror från mark med 
erkänt hög biologisk mångfald, såvida den 
inte innehåller lagliga och reglerade 
avfallsflöden eller skogsavfall som har 
uppstått genom legitima 
odlingsförfaranden för bevarande. Med 
sådan mark avses bland annat mark som 
från 1990 och framåt uppfyllde något av 
nedanstående tre kriterier, oavsett om 
marken fortfarande uppfyller kriterierna.

(-a) Mark med högt bevarandevärde.
(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och –processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(a) Skog som inte i högre grad påverkats av 
mänsklig aktivitet, dvs. skogar där det inte 
förekommit någon betydande mänsklig 
aktivitet eller där den senaste betydande 
mänskliga aktiviteten skedde för så länge 
sedan att den naturliga 
artsammansättningen och -processerna har 
återtagit sin ursprungliga form.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(b) Naturskyddsområden, om det saknas 
belägg för att produktionen av råvarorna 
inte påverkar syftet med 
naturskyddsområdet.

(c) Gräsmark med hög biologisk mångfald, 
dvs. gräsmark som är rik på arter, inte 
gödslad eller skadad.

(c) Gräsmark med hög biologisk mångfald, 
dvs. gräsmark som har behållit sin 
ursprungliga form och sina ekologiska 
egenskaper samt processer och inte är 
gödslad.

Kommissionen ska fastställa kriterier och 
geografiska områden för vilka 
gräsområden som ska omfattas av led c. En 
sådan åtgärd, som avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 

Kommissionen ska fastställa kriterier och 
geografiska områden för vilka 
gräsområden som ska omfattas av led c. En 
sådan åtgärd, som avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
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artikel 21.3. artikel 21.3.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska inte produceras från 
råvaror från mark med stora mängder 
bundet kol. Med sådan mark avses mark 
som i januari 2008 uppfyllde något av 
nedanstående två kriterier, men som inte 
längre gör det.

4. Råvaror som används för att producera
biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska komma från

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

(a) skogar som brukas och skördas enligt 
MCPFE:s kriterier för ett hållbart 
skogsbruk eller enligt jämförbara kriterier 
som fastställts i andra processer som rör 
regional skogspolitik och med 
respekterande av nationell skogs- och 
miljölagstiftning,

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

(b) våtmarker, dvs. mark som under hela 
året, eller en betydande del av året, är 
täckt eller genomdränkt av vatten, avser 
även orörd torvmark; mängden torv som 
anskaffats för de ändamål som anges i 
punkt 1 får inte överstiga det naturliga 
årliga förvärvet.

Bestämmelserna i den här punkten gäller 
inte om marken, vid tidpunkten då 
råvarorna anskaffades, hade samma 
status som i januari 2008.

Or. en

Motivering

Det skulle vara bra att kunna använda torv som en förnybar energikälla. Detta måste dock 
ske på särskilda villkor som innebär att en hållbar användning av torv säkerställs.
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Ändringsförslag 55
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biobränslen och biovätskor som 
beaktats för punkt 1 ska inte produceras 
från råvaror från mark med stora mängder 
bundet kol. Med sådan mark avses mark 
som i januari 2008 uppfyllde något av 
nedanstående två kriterier, men som inte 
längre gör det.

4. Biomassa för annan energianvändning 
än transportbränslen som beaktats för 
punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från mark med stora mängder bundet kol. 
Med sådan mark avses mark som 1990
uppfyllde något av nedanstående två 
kriterier, men som inte längre gör det.

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

(a) Våtmarker. 

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

(b) Kontinuerligt beskogade områden, dvs. 
mark som omfattar mer än 0,5 hektar med 
träd som är högre än fem meter och ett 
krontak som täcker mer än 10 % av ytan, 
eller med befintliga träd som kan uppnå 
dessa värden. 

Bestämmelserna i den här punkten gäller 
inte om marken, vid tidpunkten då 
råvarorna anskaffades, hade samma 
status som i januari 2008.

(ba) Savanner och buskbeväxt mark, dvs. 
områden med blandad växtlighet av träd, 
buskar och gräsmark som rymmer stora 
mängder bundet kol.
(bb) Permanent gräsmark, dvs. olika typer 
av gräsmark och betesmark som har varit 
gräsbevuxna och använts för bete i minst 
tjugo år.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Oavsett om råvarorna odlats inom 
eller utanför gemenskapen ska biomassa 
för energiändamål inte beaktas för de 
syften som anges i punkt 1 om inte 
råvarorna av vilka den producerats har 
odlats enligt följande kriterier: 
(a) Respekt för lokala samhällens och 
ursprungsbefolkningars rättigheter till 
land såsom fastställda i FN:s förklaring 
om ursprungsfolkens rättigheter och 
andra relevanta internationella ramar, till 
exempel
– när rätten till markanvändning kan 
påvisas och inte lagligt ifrågasätts av 
lokala samfund med påvisbara rättigheter,
– när användningen av mark för 
biomassa för energiproduktion inte 
minskar de lagliga rättigheterna och de 
traditionella rättigheterna för andra 
användare utan att dessa i förväg har 
informerats och fritt givit sitt samtycke.
(b) Förfaranden för samråd och 
kommunikation med lokalbefolkning och 
intressegrupper genom deras egna organ.
(c) Iakttagande av nationell lagstiftning
om arbetstagares hälsa och säkerhet samt 
minimilöner.
(d) Iakttagande av relevanta konventioner 
och rekommendationer utfärdade av 
Internationella arbetsorganisationen. 
(e) Rimliga, öppna och respekterade 
kontrakt med småjordbrukare, särskilt i 
fråga om följande:
– Överenskomna betalningar ska ske i rätt 
tid och alla kostnader, avgifter och 
pålagor ska tydligt förklaras och 
godkännas i förväg.
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– Priserna på insatsvaror, tjänster och 
produkter ska tydligt förklaras.
– Skuldåterbetalningssystem ska tillåta 
full insyn, och en rimlig räntesats ska 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 57
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 15  punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller punkt 1 får 
medlemsstaterna av andra skäl som rör 
hållbarhet inte vägra att beakta 
biobränslen och andra biovätskor som 
producerats i enlighet med den här 
artikeln.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Hållbarhetskriterier med hänsyn till 

livsmedelstryggheten
Framställning av biobränslen och andra 
biovätskor får inte prioriteras på mark 
som är avsedd för livsmedelsproduktion.

Or. cs
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Motivering

Effekterna av detta direktiv ska ses mot bakgrund av FN:s och Världsbankens analyser, som 
visar att huvudorsaken till en livsmedelskris är de höga kostnaderna för framställning av 
biobränsle, samt mot bakgrund av den kritik som den vetenskapliga kommittén vid Europeiska 
miljöbyrån framför mot kommissionens planer, vilka syftar till att säkerställa att energi från 
biobränslen utgör 10 % av den totala energiförbrukningen senast 2020.

Ändringsförslag 59
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 17  punkt 1  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om ett standardvärde för 
utsläppsminskningen av växthusgaser för 
en produktionskanal för biobränslen 
fastställs i bilaga VIII del A eller B, ska 
det standardvärdet användas för 
biobränslen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Artikel 19  punkt 1  led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det statliga stödet till dessa 
energikällor, som kan inbegripa 
användning av strukturfonderna för 
forskning kring och utveckling av 
energiteknik i enlighet med 
bestämmelserna i den europeiska 
strategiska planen för energiteknik.

Or. es

Motivering

Användningen av gemenskapsinstrument som exempelvis strukturfonderna kan stärka 
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kapaciteten för forskning, utveckling och innovation på dessa områden.

Ändringsförslag 61
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 19  punkt 1  led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) De troliga effekterna av investeringar 
i produktionen av förnybar energi på de 
regionala utvecklingsmålen.

Or.

Ändringsförslag 62
Jana Bobošíková

Förslag till direktiv
Artikel 20  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka ursprunget 
för biobränslen och andra biovätskor som 
förbrukas i gemenskapen samt de 
konsekvenser som produktionen får på 
markanvändningen i gemenskapen och i de 
viktigaste tredjeländer som tillhandahåller 
produkterna. Övervakningen ska grunda 
sig på medlemsstaternas rapporter, som 
lämnats in i enlighet med artikel 19.1, och 
på rapporter från relevanta tredjeländer och 
mellanstatliga organisationer samt på 
vetenskapliga studier och annan 
information av värde. Kommissionen ska 
också övervaka de förändringar i 
råvarupriser som är kopplade till 
användningen av biomassa för 
energiändamål och dithörande positiva och 
negativa effekter på livsmedelstryggheten.

1. Kommissionen ska övervaka ursprunget 
för biobränslen och andra biovätskor som 
förbrukas i gemenskapen samt de 
konsekvenser som produktionen får på 
markanvändningen i gemenskapen och i de 
viktigaste tredjeländer som tillhandahåller 
produkterna. Övervakningen ska grunda 
sig på medlemsstaternas rapporter, som 
lämnats in i enlighet med artikel 19.1, och 
på rapporter från relevanta tredjeländer och 
mellanstatliga organisationer samt på 
vetenskapliga studier och annan 
information av värde. Kommissionen ska 
också övervaka de förändringar i 
råvarupriser som är kopplade till 
användningen av biomassa för 
energiändamål och dithörande positiva och 
negativa effekter på livsmedelstryggheten i 
de tredjeländer som är de största 
leverantörerna. Kommissionen ska 
samtidigt beakta FN:s och Världsbankens 
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rapporter.

Or. cs

Motivering

Av nyligen genomförda analyser av FN och Världsbanken framgår det att huvudorsaken till 
en livsmedelskris är de höga kostnaderna för framställning av biobränsle. Kommissionen bör 
beakta dessa undersökningar.

Ändringsförslag 63
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 20  punkt 5  led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) De troliga effekterna av 
medlemsstaternas och regionernas 
investeringar i produktionen av förnybar 
energi på den regionala tillväxten och 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Jill Evans

Förslag till direktiv
Bilaga I  del B – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vägledande plan som avses i 
artikel 3.2 ska ange följande andelar 
förnybar energi:

De obligatoriska minsta etappmål som 
avses i artikel 3.2 ska ange följande andelar 
förnybar energi:

Or. en

Motivering

För att EG:s och medlemsstaternas övergripande mål för 2020 verkligen ska nås måste det 
även antas obligatoriska etappmål. Den vägledande plan som föreslås i bilaga I har ett lågt 
utgångsläge, så att måluppfyllelsen i fråga om förnybar energi till största delen förväntas ske 
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under åren omedelbart före 2020. Om inte medlemsstaterna följer denna utvecklings gång 
kommer de att få mycket svårt att nå målet för 2020. Därför måste den anses som ett absolut 
nödvändigt minimum.

Ändringsförslag 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Förslag till direktiv
Bilaga VII  led C  punkt 16  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen, utom skörderester som halm, 
bagass, skal och baljor, majskolvar och 
nötskal. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 
beräkningen.

När det gäller biobränslen och andra 
biovätskor ska alla delprodukter, inbegripet 
el som inte omfattas av punkt 14, tas med i 
beräkningen. Delprodukter med negativt 
energiinnehåll ska anses ha 
energiinnehållet noll då man gör 
beräkningen. 

Or. es

Motivering

Vissa produkter, till exempel halm, bör betraktas som underprodukter i stället för som 
restprodukter. I en mängd medlemsstater används halm som boskapsfoder, varför det bör 
vara tillåtet att ta med det i beräkningen av växthusgasutsläppen.


