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KORTFATTAD MOTIVERING

 I sitt yttrande till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över ”en färdplan för 
förnybar energi i Europa” från 2007 uppmanade utskottet för regional utveckling 
kommissionen att snarast möjligt lägga fram sitt förslag till direktiv om förnybara energikällor 
tillsammans med instrument för att främja och överföra teknik och sprida god praxis när det 
gäller att använda sig av dessa möjligheter. 

Man bör också påminna om att utskottet förespråkade ett genomsnittligt mål för de förnybara 
energikällorna att de senast 2020 skulle utgöra 25 procent av energiproduktionen och att 
tydliga och bindande mål för sektorerna elektricitet, transport, uppvärmning och kylning 
skulle ställas upp. Utskottet uppmanade EU att klargöra regionernas och de lokala 
myndigheternas roller, rättigheter och ansvarsområden i politikens genomförande, vilket är i 
linje med subsidiaritetsprincipen.

Den ”nya energipolitiken för Europa” bör stödjas, eftersom den fullt ut respekterar 
medlemsstaternas val av energimix och deras överhöghet över primärenergikällorna, 
samtidigt som politiken underbyggs av en anda av solidaritet bland medlemsstaterna, vilket 
garanterar ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller klimatförändringar och utmaningen att 
främja miljömässig hållbarhet. Det bör understrykas att en energipolitik som baserar sig på 
förnybara energikällor gör det möjligt att föra en decentraliserad energipolitik genom att 
utnyttja de förutsättningar och finns på regional nivå och att uppfylla regionala behov. De 
behöriga myndigheterna bör därför ges de medel som krävs för att uppnå dessa mål. Det är 
viktigt att medlemsstaterna beaktar alla typer av tekniker för framställning av förnybar energi.

Kommissionen bör uppmanas att göra det obligatoriskt att, när detta är tekniskt möjligt, 
använda sig av samproduktion när förnybar energi produceras från biomassa. Dessutom bör
kommissionen undersöka vilken påverkan projekt med vedpannor har på den lokala och 
hållbara utvecklingen på virkesbranschen, med tanke på att denna sektor spelar en stor roll när 
det gäller att bidra till den regionala utvecklingen och för ekonomins livskraft på 
landsbygden.

I detta sammanhang bör medlemsstaterna och regionerna stödja initiativ och insatser från 
samtliga lokala aktörer som deltar i utvecklingen av förnybara energikällor – lokala och 
regionala myndigheter, jord- och skogsbrukare, entreprenörer och administratörer, universitet, 
forskare och enskilda medborgare. De bör också främja inrättandet av partnerskap mellan den 
privata och den offentliga sektorn och förbättra försörjningssystemen för och 
kommersialiseringen av energi som produceras från förnybara källor.

Regionala och lokala myndigheterna bör föregå med gott exempel inför de europeiska 
medborgarna och införa förnybar energiteknik i sina byggnader, och uppmuntra användning 
av biobränslen i sina fordon och spara energi genom att använda sig av energieffektiv 
utrustning.

Det måste betonas att användning av förnybar energi, liksom tillverkning av utrustning och 
maskiner, kan ge många regioner runt om Europa utvecklingsmöjligheter, särskilt regioner 
som har svårt att skapa arbetstillfällen.
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Att använda de förnybara energikällor fullt ut kräver fortfarande en hel del 
forskningsverksamhet, produktutveckling, reklam och utbyte av bästa metoder.
De förnybara energikällornas värde ur regional synvinkel måste betonas kraftigt. Därför är det 
viktigt att användningen av förnybara energier tjänar ett syfte som kan visas ha ett mervärde.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 och energi från hållbar 
torv på transportområdet år 2020 är minst 
10 % av den slutliga energiförbrukningen 
på transportområdet. 

Or. en

Motivering

I flera EU-medlemsstater är hållbar torv en viktig regional och lokal källa till värme och el 
som tillgodoser behovet av decentraliserade och diversifierade energisystem. Drivmedel som 
framställts av torv skulle uppfylla kraven för minskade utsläpp av växthusgaser, eftersom 
fördelarna för klimatet är desamma som med andra biobränslen. Drivmedel framställt av torv 
skulle öka kommersialiseringen av andra generationens Fischer-Tropsch-teknik. Drivmedel 
framställt av torv skulle också minska Europeiska unionens importberoende och 
oljeberoende.
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Ändringsförslag 2

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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 12 punkt 1  led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) nationell lagstiftning och 
administrativa förfaranden medger och 
stödjer inrättandet av offentlig-privata 
partnerskap; liksom stöd till möjligheter 
till ömsesidigt samarbete mellan företag, 
den offentliga sektorn, skolor och 
universitet i syfte att skapa regionala 
innovationskluster, i Lissabonstrategins 
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anda.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 13  rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information och utbildning Information, utbildning och forskning

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska stödja forskning 
om förnybar energi och utvecklingen av 
kopplingar mellan forskningscentra och 
industrin på ett sätt som kommer att 
underlätta genomförandet av ny teknik 
och ytterligare produktutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 

3. Biobränslen och biovätskor som beaktats 
för punkt 1 ska inte produceras från råvaror 
från 
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uppfyllde något av nedanstående tre 
kriterier, oavsett om marken fortfarande 
uppfyller kriterierna.
(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.

(a) naturskyddsområden som utsetts 
genom lagstiftning, 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.

(b) gräsmark med hög biologisk mångfald, 
dvs. gräsmark som är rik på arter, inte 
gödslad eller skadad,
(c) områden där illegal ändring av 
markanvändning eller ödeläggelse av 
ursprungliga våtmarker har förekommit 
vilket kan leda till att markens kollager 
töms.

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 
artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga definitionen ”Skog som inte i högre grad påverkats av mänsklig aktivitet” i 
artikel 15.3 a är en oexakt term som används huvudsakligen för statistiska ändamål, och som 
lämnar utrymme för tvetydig tolkning vad gäller vilka skogar som kan höra till denna 
kategori. I vissa fall skulle hållbart skötta skogar i normal ekonomisk användning kunna 
anses vara opåverkade skogar med hög biologisk mångfald och falla utanför 
10%-biobränslemålet.
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Ändringsförslag 7

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. Träbaserade råvaror som används för 
att producera biobränslen och biovätskor 
som beaktats för punkt 1 ska komma från 
skogar som

(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) brukas och skördas enligt MCPFE:s 
kriterier för ett hållbart skogsbruk eller 
enligt jämförbara kriterier som fastställts i 
andra processer som rör regional 
skogspolitik,

(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) respekterar nationell skogs- och 
miljölagstiftning.

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

Or. en

Motivering

Ministerkonferenserna om skydd av skogarna i Europa (MCPFE) har fastställt en 
uppsättning kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk som alla undertecknarna måste 
uppfylla. Dessa kriterier har också genomförts på nationell nivå och är i dag en viktig del i 
många EU-länders nationella skogslagstiftning. Motsvarande kriterier och indikatorer har 
också fastställts i andra delar av världen och bör användas för skogsbaserade råvaror 
utanför Europa.
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Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Regioners delaktighet i denna 
process och de åtgärder som vidtagits på 
lokal och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 20  punkt 5  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, 
effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

(a) De relativa miljömässiga fördelarna och 
kostnaderna med olika biobränslen, med 
särskild hänsyn till deras påverkan på den 
ekonomiska situationen för regioner som 
deltar i produktionen, distributionen och 
användningen.

(aa) effekterna på biobränsleområdet av 
gemenskapens importlagstiftning, 
konsekvenserna för försörjningstryggheten 
samt åtgärder för att uppnå balans mellan 
inhemsk produktion och import.

Or. en
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