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Skogs- och jordbruksbaserade råvaror under lupp i revideringen av direktivet
för förnybar energi

EU fortsätter arbetet med att utveckla gemensamma regler inom energiområdet för att
främja omställning till fossilfria alternativ, att säkra tillgången till energi och att öka
energieffektiviteten inom EU. Debatten är intensiv kring vad som är hållbar bioenergi,
yttrandet från Europaparlamentets miljöutskott ger anledning till intensifierad dialog för
att bidra till att nå bra kompromisser i förhandlingsprocessen.

I detta nyhetsbrev ser vi närmare på EU-initiativen inom energisektorn med fokus på direktivet för
att främja ökad användning av förnybar energi - ett direktiv som är av stor betydelse för våra
regioners ansträngningar att utveckla en skogsbaserad bioekonomi. Förslagen till EU-gemensamt
regelverk för klimatåtgärder samspelar med förslagen inom energiområdet varför det är angeläget
att se på helheten. Läs mera om klimatförslagen i vårt nyhetsbrev från juni 2017.

Energiunionen, ett viktigt EU-ramverk 
Juncker-kommission har prioriterat energifrågorna och inom ramen av den s.k. Energiunionen har
en rad förslag presenterats inom fem, ömsesidigt förstärkande, områden: försörjningstrygghet, inre
marknad, energieffektivitet, minskade klimatutsläpp samt forskning, innovation och
konkurrenskraft. Förslagen ska bidra till att EU når målen att öka energieffektiviteten med minst 30
procent och öka användningen av förnybara bränslen till minst 27 procent till 2030. Läs mera om
Energiunionen här.

Vad behandlar direktivet för förnybar energi?
Direktivet innehåller förslag till EU-mål om att andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent år
2030. Vidare föreslås ett antal åtgärder som syftar till att främja en utveckling i enlighet med denna
målsättning. Stort fokus läggs på transport- och värmesektorerna men i direktivet återfinns även
förslag för exempelvis stödsystem för elproduktion. Direktivet föreslår också hållbarhetskriterier för
fasta biobränslen och målsättningar för flytande biodrivmedel.

Knäckfrågor i direktivet för förnybar energi
Det är kring de senare frågorna debattens vågor går höga. Vad ska anses vara förnybart, vilka
råvaror ska definieras som förnybara, hur ska kriterier för hållbarhet utformas så att det går att
säkra att biodrivmedel och biomassa är hållbart producerade. 

I diskussionerna har två huvudinriktningar formats där de som företräder de nordliga länderna, där
ca 75% av EU:s skogsarealer återfinns, betonar fördelarna med att fortsatt utveckla ett hållbart
skogsbruk och industri för att nå klimatmål och driva utvecklingen att öka användningen av
biobränslen samt att ersätta fossilråvara i olika produkter. 

Från andra sidan reses allvarliga invändningarna att ett ökat nyttjande av biomassa är ett hot mot
de skogliga bestånden i EU och globalt, ett hot mot miljö- och bevarandemål i skogen och att det
finns risker med att främja biodrivmedel då det ökar konkurrensen om råvaran mellan olika sektorer
(mat, energi, skogsindustri).

Var står vi nu i förhandlingsprocessen?
I Europaparlamentet är två utskott ansvariga för direktivet för förnybar energi. Miljöutskottet har i
princip ansvar för hållbarhetskraven på biodrivmedel och biomassa, medan industriutskottet, det
huvudansvariga utskottet, har ansvar för övriga delar. Miljöutskottet lade den 23 oktober med en
knapp majoritet, 32 ledamöter för och 29 ledamöter emot, fast en position. Närmast är det dags för
industriutskottet att rösta om förslaget vilket sker den 28 november. Slutligen läggs parlamentets
förhandlingsposition fast i en omröstning i plenum troligtvis i januari 2018.

De kommande månaderna kommer de politiska grupperna och de enskilda ledamöterna fortsätta
arbetet med att nå en kompromiss inför omröstningen i januari. Parallellt kommer regeringarna
under hösten att arbeta på att nå rådets förhandlingsposition. Förhandlingarna mellan rådet och
Europaparlamentet förväntas starta under första kvartalet 2018.
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Vad beslöt Europaparlamentets miljöutskott 23 oktober?
Utskottet höjde målet för förnybart till 2030 från 27% till 35% och vill att varje land ska få ett eget
bindande mål till skillnad från kommissionens förslag där målet är bindande på EU-nivå. En annan
fråga gäller andelen biobränslen från jordbruket där utskottet på sikt vill ha en fullständig utfasning.
Vissa restflöden ströks i listan över förnybara råvaror, bland annat togs tallolja, en restprodukt i
skogsindustrin, bort. Utskottet vill vidare lägga ansvar på producenterna för att råvara från
skogsindustrin bara ska användas till drivmedel om man kan säkerställa att ingen annan aktör
missgynnas som vill tillverka någon alternativ produkt av samma råvara. Kommissionen ges också
en starkare roll i att justera listan över de råvaror vilka anses vara förnybara. För
hållbarhetskriterierna var beslutet mer öppet där de nationella systemen får fortsatt en viktig roll för
att garantera hållbarheten. 

Några reaktioner på resultatet från miljöutskottet
Starka reaktioner har kommit på utfallet, bland annat från svensk sida, t ex vad gäller beslutet att
inte betrakta tallolja från skogsindustrin som förnybar. Samtidigt finns mer optimistiska röster från t
ex finska europaparlamentarikern Nils Torvalds (ALDE) som anger att det ännu finns tid att finslipa
kompromisserna och lägga in ändringsförslag i plenum. 

Det får betonas att ställningstagandet från miljöutskott inte är slutgiltigt. Det faktum att
omröstningen i miljöutskottet blev så jämn innebär att det fortsatt kan komma förändringar i
Europaparlamentets syn inför och under omröstningen i plenum. Därefter ska fortsatta
kompromisser sökas när Ministerrådet och parlamentet ska enas om alla delar och nå en
överenskommelse om lagtexten.

Norra Sveriges ståndpunkt kring skogen, biodrivmedel och klimatet
Regionerna i norr är starkt engagerade i diskussionerna av lagförslagen inom klimat och energi.
Inom Europaforum Norra Sverige (EFNS) har tidigt stöd uttalats för en hållbar skogsbaserad
bioekonomi. Norra Sverige och Finland har goda möjligheter att leda innovation och utveckling inom
området. Det är avgörande att regelverket utformas så det främjar att potentialer kan tillvaratas för
sådan utveckling och inte minst också ge långsiktigt stabila förutsättningar så att företagen kan
investera bland annat i avancerade biodrivmedel. Läs mera om EFNS positioner här.

Bevaknings- och påverkansarbete
På uppdrag av Mid Sweden European Office har konsultbyrån Tyréns analyserat de centrala
lagförslagen utifrån regionala intressen och strategier för regional utveckling och klimat samt miljö.
Det är ett underlag i det fortsatta påverkansarbetet. Vill du ta del av den finner du den här. Nästa
steg i påverkansarbetet är att tillsammans inom Europaforum Norra Sverige ordna ett seminarium
den 28 november i Bryssel för att diskutera och belysa potential och möjligheter för ett hållbart
skogsbruk som bas för produktion av hållbara biobränslen och bioekonomin i stort. 

Mid Sweden European Office kommer tillsammans med regionerna och andra aktörer, i synnerhet i
Sverige och Finland, fortsatt verka hela vägen fram till slutliga beslutet för att direktivet för
förnybart ska skapa bästa möjliga förutsättningar för det svenska hållbara skogsbruket att bidra
med klimatnytta och omställning till en skoglig bioekonomi.

Zofia Tucinska

Mid Sweden European Office

Mid Sweden European Office är med
och anordnar seminarium om det
svenska skogsbruket och
bioekonomin den 28 november 
Den 28 november anordnar Mid Sweden
European Office genom Europaforum Norra
Sverige ett seminarium om det svenska
skogsbruket och bioekonomin på den svenska
representationen i Bryssel. 

Läs mer...

Knapp majoritet i
Europaparlamentets miljöutskott för
position om förnybara energikällor
(REDII)
Måndagen den 23 november röstade
Europaparlamentets miljöutskott ENVI, som
rådgivande utskott, igenom sin position för
REDII-direktivet med 32 röster för och 29 röster
mot. 4 ledamöter var inte närvarande. Den
omtvistade positionen hade många

http://www.europaforum.nu/positionsdokument
https://www.lvn.se/globalassets/midsweden-mseo/om-organisationen/rapportarkiv/tyrens-2017-skogsrapport..pdf
https://www.lvn.se/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Om-organisationen/Nyheter/europaforum-norra-sverige-anordnar-seminarium-om-det-svenska-skogsbruket-och-bioekonomin-den-28-november-pa-den-svenska-representationen-i-bryssel/
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ändringsförslag och utfallet var osäkert in i det
sista.

Läs mer...

Stort intresse för
transportseminarium i
Europaparlamentet 
Inom ramen för samarbetet inom Botniska
korridoren anordnades den 18 oktober ett
seminarium i Europaparlamentet där den
framtida sträckningen av EU:s
stomnätskorridorer stod på agendan. 

Läs mer...

Rådet har antagit en
förhandlingsposition om hur skog ska
räknas in i klimatmålen (LULUCF)!
Fredagen den 13 oktober nådde miljörådet en
överenskommelse om sin förhandlingsposition
gällande LULUCF. Förhandlingspositionen gör att
förhandlingarna mellan parlamentet och rådet
kan fortskrida.

Läs mer...

Officiell lansering av
#CohesionAlliance under European
Week of Regions and Cities! 
Den 9:e oktober lanserades #CohesionAlliance
officiellt under inledningssessionen för
Europeiska veckan för regioner och städer.
Koalitionen syftar till att ena intressenters röster
runt om i Europa för att gemensamt verka för
en fortsatt stark och effektiv
sammanhållningspolitik post-2020. 

Läs mer...

Partnerskapsbesök i Bryssel 11-12
oktober 2017
Den 11 till 12:e oktober besökte
strukturfondspartnerskapet Bryssel för att delta
i möten, få mer kunskap om EU och medverka i
European Week of Regions and Cities.

Läs mer...
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Nu har den sjunde
sammanhållningsrapporten
publicerats av kommissionen! 
Den 9:e oktober publicerades den sjunde
sammanhållningsrapporten. Rapporten
analyserar EU:s nuvarande ekonomiska, sociala
och territoriella sammanhållning. 

Läs mer...

Presentation av Tyréns rapport om
bioekonomi 
På uppdrag av Mid Sweden European Office har
Tyréns tagit fram en fördjupande rapport om
EU:s politik inom EU:s lagstiftningsförslag
relaterad till miljö, energi, klimat och
bioekonomi, skogsindustrins förutsättningar
samt de regionala miljö- och tillväxtstrategierna
som tagits fram av regionerna.

Läs mer...
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