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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af 

vedvarende energikilder (omarbejdning) (omarbejdning) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0767), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0500/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af den 26. april 20171 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 

– der henviser til udtalelse af ... 20172 fra Regionsudvalget, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 

systematisk omarbejdning af retsakter3, 

– der henviser til skrivelse af ... 2017 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning 

og Energi, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 

fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og 

Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget 

for Andragender (A8–0000/2017), 

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 

tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 

indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 

det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 

nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 

uden indholdsmæssige ændringer; 

                                                 
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
3 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1. 
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1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 

henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Et af Unionens energipolitiske mål 

er at fremme vedvarende energiformer. 

Den øgede anvendelse af energi fra 

vedvarende kilder udgør sammen med 

energibesparelser og øget 

energieffektivitet et vigtigt element i den 

pakke af foranstaltninger, som er 

nødvendig for at reducere 

drivhusgasemissionerne og 

efterkomme Parisaftalen af 2015 om 

klimaændringer samt Unionens 2030-

ramme for klima- og energipolitikkerne og 

herunder det bindende mål om at nedskære 

emissionerne i Unionen med mindst 40 % 

set i forhold til 1990-niveauet frem til 2030 

. Den spiller også en vigtig rolle med 

hensyn til at fremme 

energiforsyningssikkerheden, den 

teknologiske udvikling og innovation, nye 

beskæftigelsesmuligheder og regional 

udvikling, navnlig i landdistrikterne og 

isolerede områder eller i regioner med lav 

befolkningstæthed . 

(2) Et af Unionens energipolitiske mål 

er at fremme vedvarende energiformer, jf. 

artikel 194, stk. 1, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF). Den øgede anvendelse af energi 

fra vedvarende kilder udgør sammen med 

energibesparelser og øget 

energieffektivitet et vigtigt element i den 

pakke af foranstaltninger, som er 

nødvendig for at reducere 

drivhusgasemissionerne og 

efterkomme Parisaftalen af 2015 om 

klimaændringer samt Unionens 2030-

ramme for klima- og energipolitikkerne og 

herunder det bindende mål om at nedskære 

emissionerne i Unionen med mindst 40 % 

set i forhold til 1990-niveauet frem til 2030 

. Den spiller også en vigtig rolle med 

hensyn til at fremme 

energiforsyningssikkerheden, den 

teknologiske udvikling og innovation, nye 

beskæftigelsesmuligheder og regional 

udvikling, navnlig i landdistrikterne og 

isolerede områder eller i regioner med lav 

befolkningstæthed . 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Det Europæiske Råd tilsluttede sig 

dette mål på mødet i oktober 2014 og gav 

udtryk for, at medlemsstaterne kan 

fastsætte deres egne mere ambitiøse 

nationale mål. 

(5) Det Europæiske Råd tilsluttede sig 

dette mål på mødet i oktober 2014 og gav 

udtryk for, at medlemsstaterne kan 

fastsætte deres egne mere ambitiøse 

nationale mål. Det er imidlertid vigtigt at 

tage med i betragtning, at Kommissionens 

forslag og godkendelsen fra Det 

Europæiske Råd af målet om 27 % af den 

samlede energi fra vedvarende kilder gik 

forud for undertegnelsen af Parisaftalen 

og var baseret på 

teknikomkostningsberegninger, der 

allerede har vist sig at være for 

pessimistiske og nu er forældede. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Europa-Parlamentet har i sine 

beslutninger om "Politikramme for 

klima- og energipolitikken i perioden 

2020-2030" og om "Statusrapport om 

vedvarende energi" udtalt sig til fordel for 

et bindende EU 2030-mål om, at mindst 

30 % af det samlede endelige 

energiforbrug skal dækkes af vedvarende 

energikilder, og understreget, at dette mål 

bør gennemføres ved hjælp af individuelle 

nationale mål under hensyntagen til den 

enkelte medlemsstats situation og 

muligheder. 

(6) Europa-Parlamentet har i sin 

beslutning af 5. februar 2014 om en 

ramme for klima- og energipolitikkerne 

frem til 2030 udtalt sig til fordel for et 

bindende EU 2030-mål om, at mindst 30 % 

af det samlede endelige energiforbrug skal 

dækkes af vedvarende energikilder, og 

understreget, at dette mål bør gennemføres 

ved hjælp af individuelle nationale mål 

under hensyntagen til den enkelte 

medlemsstats situation og muligheder. I 

sin beslutning af 23. juni 2016 om 

statusrapporten om vedvarende energi gik 

Europa-Parlamentet et skridt videre, idet 

det henviste til sin tidligere holdning om 

et EU-mål på mindst 30 % og 
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understregede, at det på baggrund af 

Parisaftalen var ønskeligt at være 

betydelig mere ambitiøs. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Ved Kommissionens REFIT-

evaluering af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/28/EF1 af 30. 

november 2016 blev det bemærket, at 

nationale bindende mål har været den 

største drivkraft for politikker for 

vedvarende energi og investeringer i 

mange medlemsstater.  

 _____________ 

 1a. Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 

fremme af anvendelsen af energi fra 

vedvarende energikilder og om ændring 

og senere ophævelse af direktiv 

2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 

af 5.6.2009, s. 16). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Nationale bindende mål er også 

blevet let målbare indikatorer, på 

baggrund af hvilke fremskridtene i 

effektiviteten af de foranstaltninger, der 

er omfattet af dette direktiv, kan måles. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Der bør derfor fastsættes et 

bindende EU-mål om, at vedvarende energi 

skal udgøre mindst 27 %. Medlemsstaterne 

bør fastlægge deres bidrag til opfyldelsen 
af dette mål som led i deres integrerede 

nationale energi- og klimaplaner i 

forbindelse med den forvaltningsproces, 

der er fastlagt i forordning [forvaltning]. 

(7) Der bør derfor fastsættes et 

bindende EU-mål om, at vedvarende energi 

skal udgøre mindst 35 %, der skal ledsages 

af nationale bindende mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Fastsættelsen af et bindende EU-

mål for vedvarende energi frem til 2030 vil 

fortsat tilskynde til udvikling af 

teknologier, der producerer vedvarende 

energi, og give investorer vished. Et mål 

fastsat på EU-plan vil give 

medlemsstaterne større råderum til at 

opfylde deres mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner på den mest 

omkostningseffektive måde i forhold til 

deres særlige forhold, energimiks og 

kapacitet til at producere vedvarende 

energi. 

(8) Fastsættelsen af et bindende EU-

mål og bindende nationale mål for 

vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat 

tilskynde til udvikling af teknologier, der 

producerer vedvarende energi, og give 

investorer vished. 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Medlemsstaterne bør træffe 

yderligere foranstaltninger, hvis den 

vedvarende energis andel på EU-plan ikke 

holder kursen i retning af at opfylde EU-

målet om, at vedvarende energi skal 

udgøre mindst 27 %. Det gælder ifølge 

forordning [forvaltning], at hvis 

Kommissionen i forbindelse med 

vurderingen af de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner konstaterer et 

efterslæb i forhold til ambitionen, kan 

Kommissionen træffe foranstaltninger på 

EU-plan for at sikre, at målet opfyldes. 

Konstaterer Kommissionen i forbindelse 

med vurderingen af de integrerede 

nationale energi- og klimapolitiske 

statusrapporter et efterslæb i forhold til 

ambitionen, bør medlemsstaterne anvende 

de foranstaltninger, der er fastsat i 

forordning [forvaltning], som giver dem et 

tilstrækkeligt råderum til at vælge. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at støtte medlemsstaternes 

ambitiøse bidrag til EU-målet bør der 

fastsættes en finansiel ramme med henblik 

på at fremme investeringer i projekter 

vedrørende for energi i disse medlemsstater 

– også ved brug af finansielle instrumenter. 

(11) For at støtte medlemsstaterne i at 

nå deres mål bør der fastsættes en finansiel 

ramme med henblik på at fremme 

investeringer i projekter vedrørende for 

energi i disse medlemsstater – også ved 

brug af finansielle instrumenter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Elproduktion fra vedvarende 

energikilder bør udbredes til de lavest 

mulige omkostninger for forbrugerne og 

skatteyderne. Ved udformningen af 

støtteordninger og tildelingen af støtte bør 

medlemsstaterne forsøge at minimere de 

samlede systemomkostninger ved 

udnyttelsen under fuld hensyntagen til 

nettets og systemets udviklingsbehov, det 

deraf følgende energimiks og 

teknologiernes potentiale på lang sigt. 

(16) Elproduktion fra vedvarende 

energikilder, herunder energilagring, bør 

udbredes til de lavest mulige omkostninger 

for forbrugerne og skatteyderne. Ved 

udformningen af støtteordninger og 

tildelingen af støtte bør medlemsstaterne 

forsøge at minimere de samlede 

systemomkostninger ved udnyttelsen under 

fuld hensyntagen til nettets og systemets 

udviklingsbehov, det deraf følgende 

energimiks og teknologiernes potentiale på 

lang sigt. 

Or. en 

Begrundelse 

Energilagring fremmer produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder og bør derfor 

være omfattet og fremmes med henblik på at kunne anvendes med de lavest mulige 

omkostninger for forbrugerne. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) I sine konklusioner om 2030-

rammen for klima- og energipolitikken 

fra oktober 2014 understregede Det 

Europæiske Råd betydningen af et bedre 

sammenkoblet indre energimarked og 

behovet for tilstrækkelig støtte til 

integration af stadig større mængder af 

forskellige former for vedvarende energi 

og dermed gøre det muligt for Unionen at 

leve op til sine ambitioner om at være 

førende inden for energiomstilling. Det er 
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derfor vigtigt hurtigst muligt at øge 

graden af sammenkobling og gøre 

fremskridt hen imod Det Europæiske 

Råds mål med henblik på at udnytte 

energiunionens fulde potentiale. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Åbningen af muligheden for 

støtteordninger for deltagelse på tværs af 

landegrænser begrænser negative 

påvirkninger af det indre energimarked og 

kan under visse omstændigheder bistå 

medlemsstaterne med at opfylde EU-målet 

mere omkostningseffektivt. Deltagelse på 

tværs af landegrænser er også en naturlig 

følge af udviklingen af en EU-politik for 

vedvarende energi med et bindende mål på 

EU-niveau, der afløser nationale bindende 

mål. Medlemsstaterne bør derfor pålægges 

gradvist og delvist at åbne for muligheden 

for støtte til projekter i andre 

medlemsstater og fastlægge en række 

måder, hvorpå denne gradvise åbning kan 

gennemføres under overholdelse af 

bestemmelserne i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

navnlig artikel 30, 34 og 110. 

(17) Åbningen af muligheden for 

støtteordninger for deltagelse på tværs af 

landegrænser begrænser negative 

påvirkninger af det indre energimarked og 

kan under visse omstændigheder bistå 

medlemsstaterne med at opfylde EU-målet 

mere omkostningseffektivt. Deltagelse på 

tværs af landegrænser er også en naturlig 

følge af udviklingen af en EU-politik for 

vedvarende energi med et bindende mål på 

EU-niveau, der ledsager de nationale 

bindende mål. Medlemsstaterne bør under 

visse omstændigheder pålægges gradvist 

og delvist at åbne for muligheden for støtte 

til projekter i andre medlemsstater og 

fastlægge en række måder, hvorpå denne 

gradvise åbning kan gennemføres under 

overholdelse af bestemmelserne i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, navnlig artikel 30, 34 og 

110. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Uden at det berører tilpasninger af 

støtteordninger for at bringe dem i 

overensstemmelse med statsstøttereglerne 
bør støttepolitikker til fordel for 

vedvarende energikilder være stabile, og 

hyppige ændringer bør undgås. Sådanne 

ændringer har direkte indvirkning på 

kapitalfinansieringsomkostningerne, 

udgifter til projektudvikling og derfor på 

de samlede omkostninger ved at udnytte 

vedvarende energikilder i Unionen. 

Medlemsstaterne bør undgå, at en revision 

af en eventuel støtte til projekter for 

vedvarende energi påvirker projekternes 

økonomiske levedygtighed negativt. 

Medlemsstaterne bør i den sammenhæng 

fremme omkostningseffektive 

støttepolitikker og sikre deres finansielle 

holdbarhed. 

(18) Med forbehold af artikel 107 og 

108 i TEUF bør støttepolitikker til fordel 

for vedvarende energikilder være stabile, 

og ændringer med tilbagevirkende kraft 

bør undgås. Sådanne ændringer har direkte 

indvirkning på 

kapitalfinansieringsomkostningerne, 

udgifter til projektudvikling og derfor på 

de samlede omkostninger ved at udnytte 

vedvarende energikilder i Unionen. 

Medlemsstaterne bør undgå, at en revision 

af en eventuel støtte til projekter for 

vedvarende energi påvirker projekternes 

økonomiske levedygtighed negativt. 

Medlemsstaterne bør i den sammenhæng 

fremme omkostningseffektive 

støttepolitikker og sikre deres finansielle 

holdbarhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) For at skabe muligheder for at 

mindske de omkostninger, der er forbundet 

med at opfylde dette direktivs EU- mål og 

overlade medlemsstaterne råderum til at 

opfylde deres forpligtelse til ikke at 

underopfylde deres nationale 2020-mål 

efter 2020 , er det hensigtsmæssigt både at 

gøre det lettere for medlemsstater at 

forbruge energi, som er produceret fra 

vedvarende energikilder i andre 

medlemsstater, og at lade medlemsstater 

medtage den energi fra vedvarende kilder, 

som er forbrugt i andre medlemsstater, i 

opgørelsen over deres egen andel af 

vedvarende energikilder . Der er derfor 

(26) For at skabe muligheder for at 

mindske de omkostninger, der er forbundet 

med at opfylde dette direktivs mål og 

overlade medlemsstaterne råderum til at 

opfylde deres forpligtelse til ikke at 

underopfylde deres nationale 2020-mål 

efter 2020 , er det hensigtsmæssigt både at 

gøre det lettere for medlemsstater at 

forbruge energi, som er produceret fra 

vedvarende energikilder i andre 

medlemsstater, og at lade medlemsstater 

medtage den energi fra vedvarende kilder, 

som er forbrugt i andre medlemsstater, i 

opgørelsen over deres egen andel af 

vedvarende energikilder . Der er derfor 
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behov for samarbejdsmekanismer for at 

supplere forpligtelsen til at åbne for 

muligheden for støtte til projekter i andre 

medlemsstater . 

Disse mekanismer omfatter statistiske 

overførsler, fælles projekter mellem 

medlemsstater eller fælles støtteordninger. 

behov for samarbejdsmekanismer for at 

supplere forpligtelsen til at åbne for 

muligheden for støtte til projekter i andre 

medlemsstater . 

Disse mekanismer omfatter statistiske 

overførsler, fælles projekter mellem 

medlemsstater eller fælles støtteordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Det bør være muligt at medregne 

importeret elektricitet, som er produceret 

fra vedvarende energikilder uden 

for Unionen, i medlemsstaternes andele af 

vedvarende energi. For at sikre en 

tilstrækkelig effekt af energi fra 

vedvarende kilder, der erstatter 

konventionel energi i Unionen såvel som i 

tredjelande, bør der skabes sikkerhed for, 

at sådan import kan spores og medregnes 

på pålidelig vis. Aftaler med tredjelande 

om tilrettelæggelse af en sådan handel med 

elektricitet fra vedvarende energikilder vil 

blive overvejet. Hvis de kontraherende 

parter i energifællesskabstraktaten18, i 

overensstemmelse med en afgørelse truffet 

under denne traktat med henblik herpå, er 

bundet af de relevante bestemmelser i dette 

direktiv, bør foranstaltningerne om 

samarbejde mellem medlemsstater i dette 

direktiv finde anvendelse på dem. 

(28) Det bør være muligt at medregne 

importeret elektricitet, som er produceret 

fra vedvarende energikilder uden for 

Unionen, i medlemsstaternes mål. For at 

sikre en tilstrækkelig effekt af energi fra 

vedvarende kilder, der erstatter 

konventionel energi i Unionen såvel som i 

tredjelande, bør der skabes sikkerhed for, 

at sådan import kan spores og medregnes 

på pålidelig vis. Aftaler med tredjelande 

om tilrettelæggelse af en sådan handel med 

elektricitet fra vedvarende energikilder vil 

blive overvejet. Hvis de kontraherende 

parter i energifællesskabstraktaten18, i 

overensstemmelse med en afgørelse truffet 

under denne traktat med henblik herpå, er 

bundet af de relevante bestemmelser i dette 

direktiv, bør foranstaltningerne om 

samarbejde mellem medlemsstater i dette 

direktiv finde anvendelse på dem. 

__________________ __________________  

18 EUT L 198 af 20.7.2006, s. 18. 18 EUT L 198 af 20.7.2006, s. 18. 

. (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal der 

foretages ændringer alle relevante steder). 

Or. en 
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Begrundelse 

Genindførelse af bindende nationale mål medfører en ændring til den terminologi, der er 

anvendt i hele teksten: "andele af vedvarende energi" bør erstattes med "mål" 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Langtrukne administrative 

procedurer udgør en betydelig 

administrativ hindring og er bekostelige. 

Forenklingen af tilladelsesprocedurer 

sammenholdt med en klar tidsfrist for den 

afgørelse, som de respektive myndigheder 

skal træffe angående byggeprojektet, bør 

tilskynde til en mere effektiv håndtering af 

procedurer, således at 

administrationsomkostningerne reduceres. 

(37) Langtrukne administrative 

procedurer udgør en betydelig 

administrativ hindring og er bekostelige. 

Forenklingen af tilladelsesprocedurer 

sammenholdt med en klar tidsfrist for den 

afgørelse, som de respektive myndigheder 

skal træffe angående byggeprojektet, bør 

tilskynde til en mere effektiv håndtering af 

procedurer, således at 

administrationsomkostningerne reduceres. 

Det er også hensigtsmæssigt at fastsætte 

kortere tidsfrister for projekter, der ligger 

lige over tærsklen for proceduren for 

simpel underretning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) På baggrund af, at produktion til 

eget forbrug af elektricitet fra vedvarende 

energikilder får stadig større betydning, er 

der behov for en definition af VE-

egenforbrugere og et regelsæt, der vil sætte 

egenforbrugere i stand til at producere, 

lagre, forbruge og sælge elektricitet uden at 

blive pålagt uforholdsmæssigt store byrder. 

Kollektiv produktion til eget forbrug bør 

tillades i visse tilfælde, således at borgere, 

der bor i lejligheder, eksempelvis kan 

(53) På baggrund af, at produktion til 

eget forbrug af elektricitet fra vedvarende 

energikilder får stadig større betydning, er 

der behov for en definition af VE-

egenforbrugere og et regelsæt, der vil sætte 

egenforbrugere i stand til at producere, 

lagre, forbruge og sælge elektricitet uden at 

blive pålagt uforholdsmæssigt store byrder. 

Kollektiv produktion til eget forbrug bør 

tillades for borgere, der bor i lejligheder, 

som eksempelvis kan drage fordel af 
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drage fordel af forbrugerindflydelse i 

samme omfang som husholdninger i 

enfamiliehuse. 

forbrugerindflydelse i samme omfang som 

husholdninger i enfamiliehuse. 

Or. en 

Begrundelse 

Kollektiv produktion til eget forbrug bør tillades for borgere, der bor i lejligheder, uden 

nogen undtagelser. Hvis "i visse tilfælde" fjernes, styrkes forbrugerne og gives mulighed for 

at vælge kollektiv forsyning til eget brug. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53a) Eftersom ca. 50 mio. husstande i 

Unionen er ramt af energifattigdom, har 

politikker for vedvarende energi en vigtig 

rolle at spille i enhver strategi til 

bekæmpelse af energifattigdom og 

forbrugersårbarhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (53b) Medlemsstaterne bør derfor sikre, 

at der findes incitamenter og proaktive 

politikker, der har til formål at fremme 

udbredelsen af vedvarende elproduktion 

og opvarmning og køling, ikke kun i 

middel- og højindkomsthusstande, men 

også i lavindkomsthusstande, der er truet 

af energifattigdom eller bor i socialt 

boligbyggeri.  
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Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 55 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(55) De særlige kendetegn ved VE-

fællesskaber med hensyn til størrelse, 

ejerskabsstruktur og antal projekter kan 

gøre det vanskeligt for dem at konkurrere 

på lige fod med store aktører såsom 

konkurrenter med større projekter eller 

porteføljer. Disse ulemper kan afbødes 

med foranstaltninger, som f.eks. består i at 

lade VE-fællesskaber operere i 

energisystemet og lette deres integration på 

markedet. 

(55) De særlige kendetegn ved VE-

fællesskaber med hensyn til størrelse, 

ejerskabsstruktur og antal projekter kan 

gøre det vanskeligt for dem at konkurrere 

på lige fod med store aktører såsom 

konkurrenter med større projekter eller 

porteføljer. Disse ulemper kan afbødes 

med foranstaltninger, som f.eks. består i at 

lade VE-fællesskaber operere i 

energisystemet, samle deres tilbud og lette 

deres integration og deltagelse på 

markedet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 57 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(57) En række medlemsstater har 

gennemført foranstaltninger i sektoren for 

opvarmning og køling for at nå deres mål 

for vedvarende energi for 2020. Men i 

fraværet af bindende nationale mål for 

perioden efter 2020 er de resterende 

nationale incitamenter muligvis 

utilstrækkelige til at nå de langsigtede 

dekarboniseringsmål for 2030 og 2050. For 

at sikre overensstemmelse med sådanne 

mål, øge visheden for investorer og 

fremme udviklingen af et EU-dækkende 

marked for opvarmning og køling med 

vedvarende energi, samtidig med at 

princippet "energieffektivitet først" 

(57) En række medlemsstater har 

gennemført foranstaltninger i sektoren for 

opvarmning og køling for at nå deres mål 

for vedvarende energi for 2020. Men i 

fraværet af bindende nationale mål for 

perioden efter 2020 er de resterende 

nationale incitamenter muligvis 

utilstrækkelige til at nå de langsigtede 

dekarboniseringsmål for 2030 og 2050. For 

at sikre overensstemmelse med sådanne 

mål, øge visheden for investorer og 

fremme udviklingen af et EU-dækkende 

marked for opvarmning og køling med 

vedvarende energi, samtidig med at 

princippet "energieffektivitet først" 
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respekteres, bør medlemsstaternes indsats 

for at øge forsyningen af opvarmning og 

køling med vedvarende energi fremmes, 

således at der bidrages til den gradvise 

forøgelse af den vedvarende energis 

andel. Da visse markeder for opvarmning 

og køling er fragmenterede, er det af 

allerstørste betydning at sikre fleksibilitet i 

udformningen af en sådan indsats. Det er 

også vigtigt at sikre, at en potentiel 

udbredelse af opvarmning og køling med 

vedvarende energi ikke får miljøskadelige 

bivirkninger. 

respekteres, bør medlemsstaterne 

forpligtes til gradvis at øge andelen af 

vedvarende energi i sektoren for 

opvarmning og køling. Da visse markeder 

for opvarmning og køling er 

fragmenterede, er det af allerstørste 

betydning at sikre fleksibilitet i 

udformningen og gennemførelsen af en 

sådan indsats og sikre, at de 

medlemsstater, der allerede har en høj 

dækningsgrad af vedvarende energikilder, 

ikke overbebyrdes Det er også vigtigt at 

sikre, at en potentiel udbredelse af 

opvarmning og køling med vedvarende 

energi ikke får miljøskadelige bivirkninger, 

og at bæredygtighedskriterierne for 

biomasse er vigtige i den forbindelse. I 

betragtning af at mange installatører af 

varme- og køleudstyr er SMV'er, vil 

styrkede bestemmelser inden for denne 

sektor udgøre en vigtig mulighed for 

vækst for dem, og medlemsstaterne bør 

skabe incitamenter for SMV'er ved at 

anvende en multiplikationsfaktor. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Der bør lægges vægt på de 

potentielle synergier mellem en indsats for 

at øge udbredelsen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling og de eksisterende 

ordninger inden for rammerne af direktiv 

2010/31/EU og 2012/27/EU. 

Medlemsstaterne bør i videst muligt 

omfang gives mulighed for at anvende de 

eksisterende administrative strukturer til at 

gennemføre en sådan indsats med henblik 

på at mindske den administrative byrde. 

(60) Der bør lægges vægt på de 

potentielle synergier mellem et krav om at 

øge udbredelsen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling og de eksisterende 

ordninger inden for rammerne af direktiv 

2010/31/EU og 2012/27/EU. 

Medlemsstaterne bør i videst muligt 

omfang gives mulighed for at anvende de 

eksisterende administrative strukturer til at 

gennemføre en sådan indsats med henblik 

på at mindske den administrative byrde. 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(61) På fjernvarmeområdet er det derfor 

afgørende at åbne mulighed for at erstatte 

brændsel med vedvarende energikilder og 

forebygge lovbestemt og teknologisk 

fastlåsning hhv. udelukkelse af bestemte 

teknologier ved at styrke producenter af 

vedvarende energis og endelige 

forbrugeres rettigheder og give de endelige 

forbrugere værktøjer, der letter deres valg 

af den energimæssigt mest ydedygtige 

løsning under hensyntagen til fremtidige 

behov for opvarmning og køling i 

overensstemmelse med de forventede 

kriterier for bygningers ydeevne. 

(61) På fjernvarmeområdet er det derfor 

afgørende at åbne mulighed for at erstatte 

brændsel med vedvarende energikilder og 

forebygge lovbestemt og teknologisk 

fastlåsning hhv. udelukkelse af bestemte 

teknologier ved at styrke producenter af 

vedvarende energis og endelige 

forbrugeres rettigheder og give de endelige 

forbrugere værktøjer, der letter deres valg 

af den energimæssigt mest ydedygtige 

løsning under hensyntagen til fremtidige 

behov for opvarmning og køling i 

overensstemmelse med de forventede 

kriterier for bygningers ydeevne. Det kan 

ikke desto mindre være hensigtsmæssigt 

at begrænse forbrugernes ret til at skifte i 

tilfælde, hvor fjernvarmeleverandør har 

konkrete investeringsplaner for så vidt 

angår at forbedre den energimæssige 

ydeevne med hensyn til effektiviteten af 

vedvarende energikilder. Såfremt 

forbrugerne ønsker at koble sig af 

systemet for at producere deres egen 

opvarmning fra vedvarende energikilder, 

bør denne ret imidlertid ikke begrænses 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 65 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(65) Fremme af fossile brændstoffer 

med lave kulstofemissioner, der 

fremstilles af fossile affaldsstrømme, kan 

udgår 
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også bidrage til at opfylde de politiske 

målsætninger om energidiversificering og 

dekarbonisering af transportsektoren. 

Disse brændstoffer bør derfor være 

omfattet af en integrationsforpligtelse, 

som pålægges brændstofleverandørerne. 

Or. en 

Begrundelse 

Et direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder bør ikke omfatte 

eller fremme nogen form for fossilt brændstof. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 101 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(101) Målene for dette direktiv, nemlig at 

andelen af energi fra vedvarende kilder 

skal udgøre mindst 27 % af Unionens 

udvidede endelige energiforbrug senest 

i 2030 , kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne men kan på 

grund af handlingens omfang bedre nås 

på EU- plan; Unionen kan derfor træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 

traktaten om Den Europæiske Union . I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(101) Målene for dette direktiv, nemlig at 

andelen af energi fra vedvarende kilder 

skal udgøre mindst 35 % af Unionens 

udvidede endelige energiforbrug, og at 

andelen af energi fra vedvarende 

energikilder i hver enkelt medlemsstats 

transportenergiforbrug skal svare til 12 % 
senest i 2030 , kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne men kan på 

grund af handlingens omfang bedre nås 

på EU- plan; Unionen kan derfor træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 

traktaten om Den Europæiske Union . I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme 

for fremme af energi fra vedvarende kilder. 

Det fastsætter et bindende EU- mål for den 

samlede andel af energi fra vedvarende 

kilder i det udvidede endelige 

energiforbrug i 2030 . Det fastlægger også 

regler om finansiel støtte til elektricitet fra 

vedvarende kilder, VE-egetforbrug og 

anvendelse af vedvarende energi i 

sektorerne opvarmning og køling og 

transport samt regionalt samarbejde 

mellem medlemsstater og med tredjelande, 

oprindelsesgarantier, administrative 

procedurer og information og uddannelse. 

Det fastlægger bæredygtigheds - og 

drivhusgasemissionsbesparelses kriterier 

for biobrændstoffer , flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler . 

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme 

for fremme af energi fra vedvarende kilder. 

Det fastsætter bindende minimumsmål for 

den samlede andel af energi fra vedvarende 

kilder i det udvidede endelige 

energiforbrug og for andelen af energi fra 

vedvarende energikilder på 

transportområdet i 2030. EU-målet skal 

nås kollektivt af medlemsstaterne gennem 

bindende nationale mål. Det 

fastlægger også regler om finansiel støtte 

til elektricitet fra vedvarende kilder, VE-

egetforbrug og anvendelse af vedvarende 

energi i sektorerne opvarmning og køling 

og transport samt regionalt samarbejde 

mellem medlemsstater og med tredjelande, 

oprindelsesgarantier, administrative 

procedurer og information og uddannelse. 

Det fastlægger bæredygtigheds - og 

drivhusgasemissionsbesparelses kriterier 

for biobrændstoffer , flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler . 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra aa 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

aa) "VE-egenforbruger": en aktiv 

kunde, jf. definitionen i direktiv [MDI-

direktivet], som forbruger og er i stand til 

at lagre og sælge vedvarende elektricitet, 

der produceres hos vedkommende, 

herunder i en ejendom med flere 

lejligheder, et kommercielt eller delt 

serviceanlæg eller et lukket 

aa) "VE-egenforbruger": en aktiv 

kunde, jf. definitionen i direktiv [MDI-

direktivet] eller en gruppe forbrugere i 

forening, som forbruger og er i stand til at 

lagre og sælge vedvarende elektricitet, der 

produceres hos vedkommende, herunder i 

en ejendom med flere lejligheder, et 

kommercielt, industrielt eller delt 
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distributionssystem, forudsat at disse 

aktiviteter – for så vidt angår andre 

egenforbrugere af elektricitet fra 

vedvarende energikilder end husholdninger 

– ikke udgør deres primære forretnings- 

eller erhvervsmæssige virksomhed 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, herunder via 

aggregatorer, forudsat at disse aktiviteter – 

for så vidt angår andre egenforbrugere af 

elektricitet fra vedvarende energikilder end 

husholdninger – ikke udgør deres primære 

forretnings- eller erhvervsmæssige 

virksomhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra aa a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aaa) "VE-fællesskab": et lokal 

energifællesskab som defineret i artikel 2, 

stk. 7, i direktiv [om fælles regler for det 

indre marked for elektricitet], som er i 

overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i 

dette direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

For at forbedre retssikkerheden bør direktivet indeholde en definition af begrebet VE-

fælleskab, hvoraf det fremgår, at det er en kategori af lokale energifælleskaber: de er lokalt 

styret og er generelt værdiorienterede, snarere end profitorienterede, og udøver et snævert 

udvalg af aktiviteter. De er således underlagt særlige krav og har ret til en fordelagtig 

behandling, der afspejler deres rolle og værdi med hensyn til opfyldelsen af EU's politiske 

målsætninger inden for vedvarende energi. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra ff 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ff) flydende og gasformigt brændsel 

produceret af affaldsstrømme af 

ikkevedvarende oprindelse, herunder 

udgår 
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spildgasser fra produktion og 

udstødningsgas gg) 

"brændstofleverandør": 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Overordnet bindende EU-mål for 2030 Overordnede bindende EU-mål og 

nationale mål for 2030 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal i fællesskab 

sikre, at andelen af energi fra vedvarende 

kilder senest i 2030 udgør mindst 27 % af 

Unionens udvidede endelige 

energiforbrug. 

1. Hver medlemsstat skal sikre, at 

andelen af energi fra vedvarende kilder i 

dens udvidede endelige energiforbrug i 

2030, beregnet i overensstemmelse med 

dette direktiv, mindst er på dens nationale 

overordnede mål for andelen af energi fra 

vedvarende energikilder i det pågældende 

år, jf. fjerde kolonne i tabellen i del A i 

bilag I. Sådanne bindende nationale 

overordnede mål er i overensstemmelse 

med Unionens mål om en andel på mindst 

35 % energi fra vedvarende energikilder i 

EU's udvidede endelige energiforbrug i 

2030. 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne skal indføre 

foranstaltninger, der har til formål 

effektivt at sikre, at andelen af energi fra 

vedvarende energikilder svarer til eller 

overstiger den, der fremgår af det 

vejledende forløb, der er fastlagt i bilag I, 

del Aa. Disse foranstaltninger skal indgå i 

integrerede nationale energi- og 

klimaplaner og anmeldes til 

Kommissionen i henhold til forordning 

[om forvaltningen af energiunionen]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hver medlemsstat skal sikre, at 

andelen af energi fra vedvarende 

energikilder inden for alle former for 

transport i 2030 mindst svarer til 12 % af 

det endelige energiforbrug på 

transportområdet i den pågældende 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaternes respektive 

bidrag til det overordnede mål for 2030 

skal fastsættes og anmeldes til 

Kommissionen som led i deres integrerede 

nationale energi- og klimaplaner i 

overensstemmelse med artikel 3-5 og 

artikel 9-11 i forordning [forvaltning]. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Konstaterer Kommissionen i 

forbindelse med vurderingen af de 

integrerede nationale energi- og 

klimaplaner i overensstemmelse med 

artikel 25 i forordning [forvaltning], at 

udviklingsforløbet for Unionen ikke 

overholdes i fællesskab, eller at 

referenceværdien, jf. stk. 3, ikke 

fastholdes, anvendes artikel 27, stk. 4, i 

samme forordning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Finansiel støtte til elektricitet fra 

vedvarende energikilder 

Finansiel støtte til energi fra vedvarende 

energikilder 

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medmindre andet fremgår af 

statsstøttereglerne må medlemsstaterne 

anvende støtteordninger for at opfylde det 

EU-mål, som er opstillet i artikel 3, stk. 1. 

Støtteordninger for elektricitet fra 

vedvarende energikilder skal udformes 

således, at unødvendige forvridninger på 

elmarkederne undgås, og det sikres, at 

producenterne tager hensyn til forsyning 

med og efterspørgsel efter elektricitet samt 

eventuelle netbegrænsninger. 

1. I overensstemmelse med artikel 

194 i TEUF og med forbehold af dens 

artikel 107 og 108 kan medlemsstaterne 

anvende støtteordninger for at opfylde det 

EU-mål og de nationale mål, som er 

opstillet i artikel 3, eller for at opfylde 

højere mål. Støtteordninger for elektricitet 

fra vedvarende energikilder skal udformes 

således, at unødvendige forvridninger på 

elmarkederne undgås, og producenterne 

opmuntres til at tage hensyn til forsyning 

med og efterspørgsel efter elektricitet samt 

eventuelle netbegrænsninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Støtte til elektricitet fra vedvarende 

energikilder skal udformes således, at 

elektricitet fra vedvarende energikilder 

integreres i elmarkedet, og det sikres, at 

producenterne af vedvarende energi 

reagerer på markedets prissignaler og 

maksimerer deres markedsindtægter. 

2. Støtte til elektricitet fra vedvarende 

energikilder skal udformes således, at 

integreringen af elektricitet fra vedvarende 

energikilder i elmarkedet maksimeres, og 

det sikres, at producenterne af vedvarende 

energi reagerer på markedets prissignaler 

og maksimerer deres markedsindtægter. 

Undtagen for små anlæg og 

demonstrationsprojekter skal støtte til 

elektricitet fra vedvarende energikilder via 

ordninger for direkte prisstøtte ydes i form 

af en præmie, der betales i tilgift til 

markedsindtægterne. 

Or. en 
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Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sørger for, at 

støtte til elektricitet fra vedvarende 

energikilder ydes på en åben, gennemsigtig 

og konkurrencepræget, ikke-

diskriminerende og omkostningseffektiv 

måde. 

3. Medlemsstaterne sørger for, at 

støtte til elektricitet fra vedvarende 

energikilder ydes via en åben, 

gennemsigtig og ikke-diskriminatorisk 

udbudsprocedure i overensstemmelse med 

stk. 3a og 3b. Medlemsstaterne kan 

anvende en anden procedure for små 

anlæg og demonstrationsprojekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Ved tilrettelæggelsen af den i stk. 3 

omhandlede udbudsprocedure skal 

medlemsstaterne: 

 a) høre de interesserede parter med 

henblik på at gennemgå udkastet til 

udbudsbetingelser 

 b) i god tid i forvejen offentliggøre 

udbudsbetingelserne, herunder en 

detaljeret beskrivelse af de procedurer, 

der skal følges af alle tilbudsgivere, en 

udtømmende liste over 

forhåndsudvælgelseskriterier, kriterier for 

udvælgelse af tilbudsgivere og tildelingen 

af kontrakten, en detaljeret beskrivelse af 

aftalespecifikationerne, herunder den 

finansielle støtte, der ydes, og en detaljeret 

beskrivelse af reglerne om tilbudsgiverens 

ansvar 

 c) fastsætte en rimelig tidsramme for 
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forberedelse af udbuddet og 

gennemførelse af projektet under 

hensyntagen til 

projektudviklingscyklusser for 

støtteberettigede teknologier 

 d) indføre ikke-diskriminatoriske og 

gennemsigtige 

forhåndsudvælgelseskriterier og 

bestemmelser om projektets 

leveringsperiode 

 e) tildele støtte på grundlag af pris 

 f) tage hensyn til VE-fællesskabers 

særlige forhold med henblik på at sætte 

dem i stand til at konkurrere på lige fod 

med andre tilbudsgivere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Når støtte til elektricitet fra 

vedvarende energikilder tildeles gennem 

en udbudsprocedure som omhandlet i stk. 

3 skal medlemsstaterne undersøge 

muligheden for konkurrence mellem 

teknologier inden for vedvarende energi. 

Medlemsstaterne skal, i det omfang det er 

muligt, yde støtte via udbudsprocedurer, 

som er åbne for alle teknologier, men som 

bevarer retten til at anvende et 

teknologispecifikt udbud for at tage 

hensyn til det mere langsigtede potentiale 

ved en given ny og innovativ teknologi og 

behovet for at opnå teknologisk 

diversificering, netbegrænsninger og 

netstabilitet, 

systemintegrationsomkostninger og 

miljømæssige begrænsninger, såfremt 

disse begrænsninger ikke kan imødegås 

gennem udformningen af 
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udbudsproceduren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c. For at øge produktionen af energi 

fra vedvarende energikilder i regionerne i 

den yderste periferi kan medlemsstaterne 

tilpasse den finansielle støtte til projekter i 

disse regioner for at tage hensyn til 

produktionsomkostninger, der affødes af 

deres særlige vilkår i form af isolation og 

afhængighed af import udefra. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sørger for, at 

støtte til mindst 10 % af nyoprettet støtte til 

kapacitet i hvert år mellem 2021 og 2025 

og mindst 15 % af nyoprettet støtte til 

kapacitet i hvert år mellem 2026 og 2030 

er åben for anlæg beliggende i andre 

medlemsstater. 

2. Medlemsstaterne sørger for, at 

støtte til mindst 15 % af nyoprettet støtte til 

kapacitet i hvert år mellem 2021 og 2025 

og mindst 20 % af nyoprettet støtte til 

kapacitet i hvert år mellem 2026 og 2030 

er åben for anlæg beliggende i andre 

medlemsstater. 

Or. en 

Begrundelse 

Ordføreren mener, at åbning at de nationale støtteordninger vil føre til mere effektive og 

omkostningseffektive støtteniveauer. 
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Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstater, der ikke har nået 

en grad af sammenkobling med andre 

medlemsstater på mindst 10 % mellem 

2021 og 2025 og på 15 % mellem 2026 og 

3030, og for hvilke åbningen af 

støtteordningerne vil øge omkostningerne 

til at sikre stabilitet i elsystemet, kan 

anmode Kommissionen om at fritage dem 

for den forpligtelse, der er fastsat i denne 

artikel, herunder beslutningen om ikke at 

tillade anlæg beliggende på deres område 

at deltage i støtteordninger, som 

organiseres i andre medlemsstater. 

Enhver undtagelse, der indrømmes af 

Kommissionen i henhold til dette stykke, 

offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Medlemsstaterne kan beslutte at 

gennemføre bestemmelserne i stk. 2 via 

fælles projekter i overensstemmelse med 

artikel 9, 10 og 11. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medmindre andet fremgår af tilpasninger, 

der er nødvendige for at overholde 

statsstøttereglerne, sikrer 

medlemsstaterne, at omfanget af og 

betingelserne for den støtte, der ydes til 

projekter for vedvarende energi, ikke 

revideres på en måde, som får negative 

konsekvenser for de rettigheder, som 

indrømmes i forbindelse med støtten, og de 

støttede projekters økonomi. 

Medlemsstaterne sikrer, at omfanget af og 

betingelserne for den støtte, der ydes til 

nye eller eksisterende projekter for 

vedvarende energi, ikke revideres på en 

måde, som får negative konsekvenser for 

de rettigheder, som indrømmes i 

forbindelse med støtten, og de støttede 

projekters økonomi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver 

ændring af støtteordninger offentliggøres 

mindst seks måneder før dens 

ikrafttræden og er underlagt en 

gennemsigtig og inklusiv offentlig 

høringsproces. Enhver væsentlig ændring 

af en eksisterende støtteordning skal 

omfatte en passende overgangsperiode, 

inden den nye støtteordning træder i kraft. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b.  Når støttede projekters rettigheder 

og økonomi i væsentlig grad påvirkes af 

andre lovgivningsmæssige ændringer, 
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som påvirker energiprojekter på en 

diskriminerende måde, skal 

medlemsstaterne sikre, at projekterne 

modtager en passende kompensation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Omgivende varmeenergi genereret ved 

hjælp af varmepumper tages i betragtning 

med henblik på stk. 1, litra b), forudsat at 

den endelige energiproduktion væsentligt 

overstiger den tilførsel af primærenergi, 

der kræves for at drive varmepumpen. Den 

mængde varme, som skal betragtes som 

energi fra vedvarende kilder med henblik 

på dette direktiv, beregnes efter den 

metodologi, der er fastlagt i bilag VII. 

Omgivende varmeenergi, der overføres 

ved hjælp af varmepumper til produktion 

af opvarmning eller køling, tages i 

betragtning med henblik på stk. 1, litra b), 

forudsat at den endelige energiproduktion 

væsentligt overstiger den tilførsel af 

primærenergi, der kræves for at drive 

varmepumpen. Den mængde varme eller 

kulde, som skal betragtes som energi fra 

vedvarende kilder med henblik på dette 

direktiv, beregnes efter den metodologi, 

der er fastlagt i bilag VII. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er nødvendigt for den indre logik i teksten, da der indføres nye 

elementer i artikel 7 i Kommissionens forslag. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 4 – litra b a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Med henblik på opfyldelse af de 

mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, 

litra a), bidraget fra brændstoffer, der 

leveres til luftfart og søfart, skal sættes til 

1,2 gange deres energiindhold og andelen 
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af vedvarende elektricitet, der leveres til 

vejkøretøjer, anses for at være 2,5 gange 

energiindholdet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fratrækkes den mængde energi fra 

vedvarende kilder, der tages i betragtning 

ved målingen af andelen af vedvarende 

energi i den medlemsstat, der foretager 

overførslen med henblik på dette direktiv 

og  

a) fratrækkes den mængde energi fra 

vedvarende kilder, der tages i betragtning 

ved målingen af overholdelsen af det 

nationale mål hos den medlemsstat, der 

foretager overførslen med henblik på dette 

direktiv  og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) lægges til den mængde energi fra 

vedvarende kilder, der tages i betragtning 

ved målingen af andelen af vedvarende 

energi i den medlemsstat, der accepterer 

overførslen med henblik på dette direktiv. 

b) tilføjes den mængde energi fra 

vedvarende kilder, der tages i betragtning 

ved målingen af overholdelsen af det 

nationale mål hos den medlemsstat, der 

accepterer overførslen med henblik på 

dette direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede ændring er nødvendig for at tilpasse direktivet til genindførelse af bindende 

nationale mål. 
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Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) trækkes fra den mængde 

elektricitet, opvarmning eller køling fra 

vedvarende energikilder, der tages i 

betragtning ved målingen af andelen af 

vedvarende energi i den medlemsstat, der 

har udsendt den i stk. 1 omhandlede 

underretningsskrivelse, og  

a) trækkes fra den mængde 

elektricitet, opvarmning eller køling fra 

vedvarende energikilder, der tages i 

betragtning ved målingen af overholdelsen 

af det nationale mål hos den medlemsstat, 

der har udsendt den i stk. 1 omhandlede 

underretningsskrivelse, og og 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede ændring er nødvendig for at tilpasse direktivet til genindførelse af bindende 

nationale mål. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Elektricitet fra vedvarende 

energikilder, der produceres i et tredjeland, 

tages kun i betragtning med henblik på at 

måle medlemsstaternes andele af 

vedvarende energi, hvis følgende 

betingelser er overholdt: 

2. Elektricitet fra vedvarende 

energikilder, der produceres i et tredjeland, 

tages kun i betragtning med henblik på at 

måle overholdelse med medlemsstaternes 

mål, hvis følgende betingelser er 

overholdt: 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 

nationale regler om godkendelses-, 

certificerings- og licensprocedurer, der 

anvendes på anlæg og tilknyttede 

transmissions- og 

distributionsnetinfrastrukturer til 

produktion af elektricitet, opvarmning eller 

køling fra vedvarende energikilder, og på 

processen for forarbejdning af biomasse til 

biobrændstoffer eller andre 

energiprodukter, er forholdsmæssige og 

nødvendige. 

Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 

nationale regler om godkendelses-, 

certificerings- og licensprocedurer, der 

anvendes på anlæg og tilknyttede 

transmissions- og 

distributionsnetinfrastrukturer til 

produktion af elektricitet, opvarmning eller 

køling fra vedvarende energikilder, og på 

processen for forarbejdning af biomasse til 

biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

biomassebrændstoffer eller andre 

energiprodukter, og til vedvarende 

flydende eller gasformige brændstoffer, 

der ikke er af biologisk oprindelse, er 

forholdsmæssige og nødvendige. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at skabe konsekvens i direktivets tekst. Formålet med 

denne ændring er at gøre det klart, at alle former for vedvarende energi er underlagt de 

principper, der er fastsat i denne artikel. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) at der opstilles forenklede og 

mindre byrdefulde 

godkendelsesprocedurer, herunder i form 

af en simpel underretning, hvis de 

relevante lovrammer giver mulighed 

herfor, for decentrale anlæg til produktion 

af energi fra vedvarende kilder. 

d) at der opstilles forenklede og 

mindre byrdefulde 

godkendelsesprocedurer, herunder i form 

af en simpel underretning for decentrale 

anlæg til produktion af energi fra 

vedvarende kilder. 

Or. en 
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Begrundelse 

Den foreslåede ændring er nødvendig i betragtning af, at der er indført nye elementer i 

Kommissionens forslag vedrørende administrative procedurer. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

investorer får tilstrækkelig vished for, 

hvilken støtte der påtænkes ydet til energi 

fra vedvarende kilder. Til dette formål skal 

medlemsstaterne udarbejde og 

offentliggøre et langsigtet plan om den 

forventede støttetildeling som minimum 

for de følgende tre år og herunder for hver 

ordning en vejledende tidsplan, 

kapaciteten, forventninger til budgettets 

størrelse og en høring af de berørte parter 

om udformningen af støtten. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

investorer får tilstrækkelig vished for, 

hvilken støtte der påtænkes ydet til energi 

fra vedvarende kilder. Til dette formål skal 

medlemsstaterne udarbejde og 

offentliggøre et langsigtet plan om den 

forventede støttetildeling som minimum 

for de følgende fem år og herunder for hver 

ordning en vejledende tidsplan, 

kapaciteten, forventninger til budgettets 

størrelse og en høring af de berørte parter 

om udformningen af støtten. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe større sikkerhed for investorerne. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Medlemsstaterne fjerner 

administrative hindringer for 

virksomhedernes langfristede elkøbsaftaler 

til finansiering af vedvarende energi og 

fremme deres udbredelse på markedet. 

9. Medlemsstaterne fjerner 

lovgivningsmæssige og administrative 

hindringer for virksomhedernes 

langfristede elkøbsaftaler til finansiering af 

vedvarende energi og fremme deres 

udbredelse på markedet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Tilladelsesprocessen, der er 

omhandlet i stk. 1, må ikke overstige en 

periode på tre år, undtagen i de tilfælde, 

der er fastsat i artikel 16, stk. 5, og 

artikel 17. 

4. Tilladelsesprocessen, der er 

omhandlet i stk. 1, må ikke overstige en 

periode på tre år, undtagen i de tilfælde, 

der er fastsat i artikel 16, stk. 4 a og 5, og 

artikel 17. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. For anlæg med en elkapacitet på 

mellem 50 kW og 1 MW må 

tilladelsesproceduren må ikke overstige en 

periode på et år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 

skal udstedes oprindelsesgarantier til en 

producent, som modtager finansiel støtte 

fra en støtteordning for samme 

energiproduktion fra vedvarende kilder. 

Medlemsstaterne udsteder sådanne 

oprindelsesgarantier og overføre dem til 

markedet ved at bortauktionere dem. 

Medlemsstaterne sikrer, at i tilfælde af nye 

anlæg til vedvarende energi, som er taget i 

brug efter den... [datoen for dette direktivs 

ikrafttræden] ikke udstedes 

oprindelsesgarantier til en producent, der 

modtager finansiel støtte fra en 

støtteordning for samme energiproduktion 

fra vedvarende kilder, medmindre 
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Indtægterne fra bortauktionering skal 

anvendes til at udligne omkostningerne til 

støtten af de vedvarende energikilder. 

dobbeltkompensation undgås. Det 

formodes, at der ikke er tale om 

dobbeltkompensation, hvis: 

 a)  finansiel støtte ydes i form af en 

udbudsprocedure 

 b)  administrativt tages værdien af 

oprindelsesgarantierne i betragtning for 

niveauet af finansiel støtte eller 

 c) oprindelsesgarantierne ikke udstedes 

direkte til producenten, men til en 

leverandør, der tilbagekøber andelen af 

energi fra vedvarende energikilder i et 

konkurrencepræget miljø. 

 Hvis oprindelsesgarantierne ikke udstedes 

til en producent, der modtager finansiel 

støtte fra en støtteordning, udsteder 

medlemsstaterne sådanne 

oprindelsesgarantier og overfører dem til 

markedet ved at bortauktionere dem. 

Indtægterne fra bortauktionering skal 

anvendes til at udligne omkostningerne til 

støtten af de vedvarende energikilder. 

Or. en 

Begrundelse 

Guarantees of Origin are an important tool for RES producers and retailers to value the 

green characteristics of their renewable energy production and offer green products. They 

represent a market-based income for RES producers that is – other than support schemes – 

actually reflecting the demand for green energy by final customers. Destroying this direct link 

and not allowing the issuing of GOs to RES producers that benefit from financial support, 

entails a number of serious risks and disadvantages. The provision of GOs and financial 

support to RES producers should not be mutually exclusive. Possible concerns of “double 

compensation” can be addressed through other ways. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) er berettiget til at forbruge 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder uden at være underlagt 
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nogen afgift, gebyr eller afgift. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) ellagringssystemer kombineret 

med anlæg, der producerer elektricitet fra 

vedvarende energikilder til eget forbrug, 

må ikke pålægges nogen afgift. Direkte 

beskatning og dobbeltbeskatning for 

lagret elektricitet til forsyningsnettet bør 

undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, som mindst 

svarer til markedsprisen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE- 2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-
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egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle, industrielle eller 

delte serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne foretager en 

vurdering af de eksisterende hindringer 

og potentialet for udvikling af 

selvforsyning på deres territorium med 

henblik på at etablere en ramme for at 

fremme og lette udviklingen af 

vedvarende selvforsyning. Denne ramme 

skal omfatte: 

 a)  specifikke foranstaltninger, 

herunder økonomiske incitamenter, der 

skal tilskynde til at lavindkomsthusstande, 

der risikerer energifattigdom, deltager i 

selvforsyning, herunder dem, der er lejere 

 b)  redskaber til at lette adgangen til 

finansiering 

 c)  incitamenter til, at udviklere kan 

igangsætte projekter, som er placeret i 

socialt boligbyggeri 

 d)  incitamenter til, at ejere af 

bygninger skaber muligheder for lejeres 

selvforsyning 

 e)  fjernelse af alle 

lovgivningsmæssige hindringer for 

vedvarende selvforsyning. 
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 Denne vurdering og at muliggøre en 

gunstig ramme skal være en del af de 

nationale klima- og energiplaner i 

henhold til forordningen [om 

forvaltningen af energiunionen]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

ejes eller forvaltes af en tredjepart med 

hensyn til installation og drift, herunder 

måling, samt vedligeholdelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat forhøje andelen af vedvarende 

energi til opvarmning og køling med 

mindst 2 procentpoint (pp) hvert år udtrykt 

i den nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

denne artikel og i artikel 7. De 2 

procentpoint kan tages som et gennemsnit 

over de seneste tre år. 

Or. en 
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Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Ved beregningen af andelen af 

vedvarende energi til opvarmning og 

køling kan medlemsstaterne: 

 a)   tage enhver andel af energi fra 

vedvarende energikilder i opvarmning og 

køling på over 50 %, og som er opnået 

efter den 1. januar 2020 og distribuere 

denne andel som en årlig stigning i 

perioden frem til 2030 

 b)   tage hensyn til den mængde 

energi, der leveres fra spildvarme og -

køling fra effektive fjernvarme- og 

fjernkølingsnet som defineret i artikel 2, 

nr. 41, i direktiv 2012/27/EU, som er 

opført, renoveret eller udbygget efter den 

1. januar 2020 

 c)  tælle den mængde energi, der blev 

leveret af SMV'er under anvendelse af en 

multiplikationsfaktor på 2, forudsat at det 

samlede beløb som følge af brugen af 

denne faktor ikke udgør mere end 

halvdelen af den krævede årlige stigning i 

sektoren for opvarmning og køling i hver 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne kan på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 

over foranstaltninger og de gennemførende 

organer såsom brændstofleverandører, der 

2. Medlemsstaterne udpeger og 

offentliggør på grundlag af objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier en liste over 

foranstaltninger og de gennemførende 

organer såsom brændstofleverandører, 
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skal bidrage til den stigning, der er fastsat i 

stk. 1. 
lokale offentlige organer, faglige 

organisationer, der er aktive i sektorerne 

inden for planlægning, udformning, 

opbygning og renovering af sektorer, 

varme- og køleudstyr leverandører og 

installatører, der skal bidrage til den 

stigning, der er fastsat i stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forhøjelsen i stk. 1. kan 

gennemføres ved anvendelse af en eller 

flere af følgende valgmuligheder: 

3. Forhøjelsen i stk. 1. kan b.la. 

gennemføres ved anvendelse af en eller 

flere af følgende valgmuligheder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) regler, standarder og normer, 

såsom dem, der vedrører bygninger, 

byplanlægning, energinet og varme- og 

køleudstyr og montering af sådant udstyr 

samt frivillige aftaler med erhvervslivet og 

lokale myndigheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) skatter og afgifter, såsom energi- 

og CO2-afgifter og energinetafgifter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) finansieringsordninger og -

instrumenter eller finansielle incitamenter 

til installering af vedvarende energi til 

opvarmning og køling samt udviklingen 

af energinet, der leverer vedvarende 

energi til opvarmning og køling af 

bygninger og erhvervsanlæg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Ved gennemførelsen af de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, 

skal medlemsstaterne medtage krav med 

et socialt sigte i alle forpligtelser, som de 

pålægger de gennemførende organer, og 

kræve, at en betydelig andel af 

foranstaltningerne bliver gennemført som 

en prioritet i lavindkomsthusstande, der 

risikerer energifattigdom, og i socialt 

boligbyggeri. 

Or. en 
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Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne kan anvende de 

strukturer, som er etableret inden for 

rammerne af den nationale 

energisparepligtordning, jf. artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU, til at gennemføre og 

overvåge de foranstaltninger, der er 

omhandlet i stk. 2. 

4. Medlemsstaterne kan anvende de 

strukturer, som er etableret inden for 

rammerne af den nationale 

energisparepligtordning, jf. artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU, til at gennemføre og 

overvåge de foranstaltninger, der er 

omhandlet i stk. 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra d a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) art og andel af gennemførte 

foranstaltninger i lavindkomsthusstande, 

der risikerer energifattigdom, og i socialt 

boligbyggeri. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør til kunder, som kan 

dokumentere, at den planlagte alternative 

forsyningsløsning til opvarmning og 

afkøling medfører en betydeligt bedre 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at skifte leverandør til kunder, 

som kan dokumentere, at den planlagte 

alternative forsyningsløsning til 

opvarmning og afkøling medfører en 

betydeligt bedre energimæssig ydeevne. 
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energimæssig ydeevne. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med virkning fra den 1. januar 2021 skal 

medlemsstaterne pålægge 

brændstofleverandører at inkludere en 

minimumsandel af energi fra avancerede 

biobrændstoffer og biogas og andre 

biobrændstoffer produceret af råprodukter 

opført i bilag IX, fra vedvarende flydende 

eller gasformige transportbrændstoffer, der 

ikke er af biologisk oprindelse, fra 

affaldsbaseret fossilt brændsel og 

elektricitet fra vedvarende energikilder i 

den samlede mængde 

transportbrændstoffer, de leverer til forbrug 

eller anvendelse på markedet i løbet af et 

kalenderår. 

Med virkning fra den 1. januar 2021 skal 

medlemsstaterne pålægge 

brændstofleverandører at inkludere en 

minimumsandel af energi fra avancerede 

biobrændstoffer og biogas og andre 

biobrændstoffer produceret af råprodukter 

opført i bilag IX, fra vedvarende flydende 

eller gasformige transportbrændstoffer, der 

ikke er af biologisk oprindelse, fra 

affaldsbaseret fossilt brændsel og 

elektricitet fra vedvarende energikilder i 

den samlede mængde 

transportbrændstoffer, de leverer til forbrug 

eller anvendelse på markedet i løbet af et 

kalenderår for at kunne nå målet på 12 % 

af det endelige energiforbrug fra 

vedvarende energikilder som omhandlet i 

artikel 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Minimumsandelen skal udgøre mindst 

1,5 % i 2021 og stige til mindst 6,8 % i 

Minimumsandelen skal udgøre mindst 

1,5 % i 2021 og stige til mindst 9 % i 2030 
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2030 efter det udviklingsforløb, der er 

fastlagt i bilag X, del B. I denne samlede 

andel skal bidraget fra avancerede 

biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter, der er anført i bilag IX, del A, 

udgøre mindst 0,5 % af de 

transportbrændstoffer, der leveres til 

forbrug eller anvendelse på markedet fra 

den 1. januar 2021, og stige til mindst 

3,6 % frem til 2030 efter det 

udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, 

del C. 

efter det udviklingsforløb, der er fastlagt i 

bilag X, del B. I denne samlede andel skal 

bidraget fra avancerede biobrændstoffer, 

andre biobrændstoffer og biogas 

produceret af råprodukter, der er anført i 

bilag IX, udgøre mindst 1,5 % af de 

transportbrændstoffer, der leveres til 

forbrug eller anvendelse på markedet fra 

den 1. januar 2021, og stige til mindst 

5,3 % frem til 2030 efter det 

udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, 

del C. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kun leverandører, der leverer brændstof i 

form af elektricitet og vedvarende 

flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, behøver ikke at 

opfylde den minimumsandel af 

avancerede biobrændstoffer, biogas og 

andre biobrændstoffer, der er fremstillet 

af råmaterialer opført i bilag IX. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ved beregningen af tælleren skal 

energiindholdet i avancerede 

biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og 

biogas, der er produceret af råprodukter 

ved beregningen af tælleren skal 

energiindholdet i avancerede 

biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og 

biogas, der er produceret af råprodukter 
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opført i bilag IX, vedvarende flydende eller 

gasformige transportbrændstoffer, der ikke 

er af biologisk oprindelse, og 

affaldsbaserede fossile brændstoffer, der 

leveres til alle transportsektorer, samt 

vedvarende elektricitet, der leveres til 

vejkøretøjer, tages i betragtning. 

opført i bilag IX, vedvarende flydende eller 

gasformige transportbrændstoffer, der ikke 

er af biologisk oprindelse og som leveres 

til alle transportsektorer, samt vedvarende 

elektricitet, der leveres til vejkøretøjer, 

tages i betragtning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Article 25 – paragraph 1 – subparagraph 4 – point b – paragraph 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved beregningen af tælleren skal bidraget 

fra biobrændstoffer og biogas, der er 

produceret af råprodukter opført i bilag IX, 

del B, begrænses til 1,7 % af 

energiindholdet i transportbrændstoffer, 

der leveres til forbrug eller anvendelse på 

markedet, og bidraget fra brændstoffer, der 

leveres til luftfart og søfart, skal sættes til 

1,2 gange deres energiindhold. 

Ved beregningen af tælleren skal bidraget 

fra biobrændstoffer og biogas, der er 

produceret af råprodukter opført i bilag IX, 

del B, begrænses. Ved fastsættelsen af 

denne frist tager medlemsstaterne 

behørigt hensyn til tilgængeligheden af 

råmaterialer, der er anført i del B i bilag 

IX og sikrer, at den andel, som skal 

opfyldes ved avancerede biobrændstoffer 

og biogas fremstillet af råmaterialer 

opført i del A af bilag IX øges fra et 

udgangspunkt på 0,5 % i 2021. 

 Bidraget fra brændstoffer, der leveres til 

luftfart og søfart, skal sættes til 1,2 gange 

deres energiindhold og andelen af 

vedvarende elektricitet, der leveres til 

vejkøretøjer, anses for at være 2,5 gange 
energiindholdet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at bestemme andelen af elektricitet fra 

vedvarende energikilder med henblik på 

stk. 1 er det muligt at anvende enten den 

gennemsnitlige andel af elektricitet fra 

vedvarende energikilder i Unionen eller 

andelen af elektricitet fra vedvarende 

energikilder i den medlemsstat, hvori 

elektriciteten leveres som målt to år inden 

det pågældende år. I begge tilfælde 

annulleres en tilsvarende mængde 

oprindelsesgarantier, der er udstedt i 

overensstemmelse med artikel 19. 

Imidlertid kan elektricitet fra direkte 

tilslutning til et anlæg, som producerer 

elektricitet fra vedvarende energikilder: 

For at bestemme andelen af elektricitet fra 

vedvarende energikilder med henblik på 

stk. 1 er det muligt at anvende enten den 

gennemsnitlige andel af elektricitet fra 

vedvarende energikilder i Unionen eller 

andelen af elektricitet fra vedvarende 

energikilder i den medlemsstat, hvori 

elektriciteten leveres som målt to år inden 

det pågældende år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Som undtagelse fra første afsnit for at 

bestemme andelen af elektricitet med 

henblik på anvendelsen af stk. 1 i tilfælde 

af elektricitet, der leveres fra en direkte 

forbindelse til et anlæg, der producerer 

elektricitet fra vedvarende energikilder, 

som leveres til vejkøretøjer, skal den 

elektricitet fuldt ud regnes som 

vedvarende. Elektricitet fremstillet på 

samme måde gennem langfristede aftaler 

om køb af elektricitet for elektricitet fra 

vedvarende energikilder skal fuldt ud 

regnes som vedvarende elektricitet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I alle tilfælde annulleres en tilsvarende 

mængde oprindelsesgarantier, der er 

udstedt i overensstemmelse med 

artikel 19.   

Or. en 

Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 med 

henblik på yderligere at præcisere den 

metode, der er omhandlet i denne artikels 

stk. 3, litra b), med henblik på at bestemme 

andelen af biobrændstoffer, der stammer 

fra biomasse forarbejdet med fossile 

brændstoffer i en fælles proces, for at 

præcisere metoden til vurdering af 

besparelser af drivhusgasemissioner fra 

vedvarende flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, og affaldsbaseret 

fossilt brændsel samt at fastlægge 

minimumsbesparelser i 

drivhusgasemissioner, der kræves for disse 

brændstoffer med henblik på denne artikels 

stk. 1. 

6. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 med 

henblik på yderligere at præcisere den 

metode, der er omhandlet i denne artikels 

stk. 3, litra b), med henblik på at bestemme 

andelen af biobrændstoffer, der stammer 

fra biomasse forarbejdet med fossile 

brændstoffer i en fælles proces, for at 

præcisere metoden til vurdering af 

besparelser af drivhusgasemissioner fra 

vedvarende flydende eller gasformige 

transportbrændstoffer, der ikke er af 

biologisk oprindelse, samt at fastlægge 

minimumsbesparelser i 

drivhusgasemissioner, der kræves for disse 

brændstoffer med henblik på denne artikels 

stk. 1. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Bilag I – del A 
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Kommissionens forslag 

Nationale overordnede mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 20201 

A. Nationale overordnede mål 

 
Andelen af energi fra vedvarende 

energikilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 2005  

(S2005) 

Mål for andelen af energi fra 

vedvarende energikilder i det 

udvidede endelige energiforbrug i 

2020 ((S2020) 

Belgien 2,2 % 13 % 

Bulgarien 9,4 % 16 % 

Den Tjekkiske 

Republik 

6,1 % 13 % 

Danmark 17,0 % 30 % 

Tyskland 5,8 % 18 % 

Estland 18,0 % 25 % 

Irland 3,1 % 16 % 

Grækenland 6,9 % 18 % 

Spanien 8,7 % 20 % 

Frankrig 10,3 % 23 % 

Kroatien ð 12,6% ï ð 20% ï 

Italien 5,2 % 17 % 

Cypern 2,9 % 13 % 

Letland 32,6 % 40 % 

Litauen 15,0 % 23 % 

Luxembourg 0,9 % 11 % 

Ungarn 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

                                                 
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State aid guidelines for environmental protection recognise 

the continued need for national mechanisms of support for the promotion of energy from renewable sources. 
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Nederlandene 2,4 % 14 % 

Østrig 23,3 % 34 % 

Polen 7,2 % 15 % 

Portugal 20,5 % 31 % 

Rumænien 17,8 % 24 % 

Slovenien 16,0 % 25 % 

Slovakiet 6,7 % 14 % 

Finland 28,5 % 38 % 

Sverige 39,8 % 49 % 

Det Forenede 

Kongerige 

1,3 % 15 % 

Ændringsforslag 

Nationale overordnede mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede 

endelige energiforbrug i 20301 

A. Nationale overordnede mål 

 
Andelen af energi fra 

vedvarende 

energikilder i det 

udvidede endelige 

energiforbrug i 2005  

(S2005) 

Mål for andelen af energi 

fra vedvarende 

energikilder i det 

udvidede endelige 

energiforbrug i 2020 

((S2020) 

Mål for andelen af 

energi fra vedvarende 

energikilder i det 

udvidede endelige 

energiforbrug i 2030 

((S2030) 

Belgien 2,2 % 13 % 26% 

Bulgarien 9,4 % 16 % 29% 

Den 

Tjekkiske 

Republik 6,1 % 

13 % 

26% 

Danmark 17,0 % 30 % 45% 

Tyskland 5,8 % 18 % 34% 

                                                 
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State aid guidelines for environmental protection recognise 

the continued need for national mechanisms of support for the promotion of energy from renewable sources. 
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Estland 18,0 % 25 % 38% 

Irland 3,1 % 16 % 33% 

Grækenland 6,9 % 18 % 33% 

Spanien 8,7 % 20 % 36% 

Frankrig 10,3 % 23 % 38% 

Kroatien ð12,6% ï ð 20% ï 34% 

Italien 5,2 % 17 % 32% 

Cypern 2,9 % 13 % 27% 

Letland 32,6 % 40 % 52% 

Litauen 15,0 % 23 % 38% 

Luxembourg 0,9 % 11 % 24% 

Ungarn 4,3 % 13 % 27% 

Malta 0,0 % 10 % 28% 

Nederlanden

e 2,4 % 

14 % 

29% 

Østrig 23,3 % 34 % 48% 

Polen 7,2 % 15 % 28% 

Portugal 20,5 % 31 % 46% 

Rumænien 17,8 % 24 % 39% 

Slovenien 16,0 % 25 % 38% 

Slovakiet 6,7 % 14 % 27% 

Finland 28,5 % 38 % 50% 

Sverige 39,8 % 49 % 63% 

Det 

Forenede 

Kongerige 1,3 % 

15 % 

32% 

Or. en 
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Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Annex I – Part Aa (new) 

Kommissionens forslag 

 

 

 

Ændringsforslag 

B.FORLØB 

Det forløb som omhandlet i andet afsnit af artikel 3, stk. 1, skal bestå af følgende andele af 

energi fra vedvarende energikilder: 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2021-2012 

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2023-2012 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2025-2012 og 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2027-2012 

hvor 

S2020 =  mål for andelen i den pågældende medlemsstat i 2020 som anført i tabellen i del A. 

og 

S2030 = andelen i den pågældende medlemsstat i 2030 som anført i tabellen i del A 

Or. en 

Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Bilag VII – stk. 1 – afsnit 2 – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Qusable = den skønnede samlede 

brugbare varme fra varmepumper, som 

opfylder de i artikel 5, stk. 4, nævnte 

kriterier, anvendt som følger: Kun 

varmepumper, for hvilke det gælder, at 

SPF > 1,15 * 1/η, tages i betragtning 

- Qusable = den skønnede samlede 

brugbare varme fra varmepumper til 

produktion af opvarmning og køling, som 

opfylder de i artikel 7, stk. 4, nævnte 

kriterier, anvendt som følger: Kun 

varmepumper, for hvilke det gælder, at 

SPF > 1,15 * 1/η, tages i betragtning 

Or. en 
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Ændringsforslag  91 

Forslag til direktiv 

Bilag X – del B 

Kommissionens forslag  

Del B Minimumsandel af energi fra avancerede biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter opført i bilag IX, vedvarende transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk 

oprindelse, affaldsbaserede fossile brændstoffer og elektricitet fra vedvarende energikilder, 

som omhandlet i artikel 25, stk. 1  

Kalenderår Minimumsandel 

2021 1.5 % 

2022 
1.85 % 

2023 
2.2 % 

2024 
2.55 % 

2025 
2.9 % 

2026 
3.6 % 

2027 
4.4 % 

2028 
5.2 % 

2029 
6.0 % 

2030 
6.8 % 
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Ændringsforslag 

Del B Minimumsandel af energi fra avancerede biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter opført i bilag IX, vedvarende transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk 

oprindelse, affaldsbaserede fossile brændstoffer og elektricitet fra vedvarende energikilder, 

som omhandlet i artikel 25, stk. 1  

 

Kalenderår 
Minimumsandel 

2021 
1,5 % 

2022 
1,9 % 

2023 
2,3 % 

2024 
2,7 % 

2025 
3,4 % 

2026 
4,1 % 

2027 
4,8 % 

2028 
6,1 % 

2029 
7,4 % 

2030 
9,0 % 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Bilag X – del C 

Kommissionens forslag  

Del C: Minimumsandel af energi fra avancerede biobrændstoffer og biogas produceret af 

råprodukter opført i bilag IX, som omhandlet i artikel 25, stk. 1  

Kalenderår Minimumsandel 

2021 
0.5 % 

2022 
0.7% 

2023 
0.9 % 
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2024 
1.1 % 

2025 
1.3 % 

2026 
1.75 % 

2027 
2.2 % 

2028 
2.65 % 

2029 
3.1 % 

2030 
3.6 % 

Ændringsforslag 

Del C: Minimumsandel af energi fra avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer 

og biogas produceret af råprodukter opført i bilag IX, som omhandlet i artikel 25, stk. 1  

 

Kalenderår 
Minimumsandel 

2021 
1,5 % 

2022 
1,8% 

2023 
2,2 % 

2024 
2,6 % 

2025 
3 % 

2026 
3,4 % 

2027 
3,9 % 

2028 
4,3 % 

2029 
4,8 % 

2030 
5,3 % 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

Udfordringen med dekarbonisering af økonomien i 2050 

 

Europa-Parlamentet har et engagement med de europæiske borgere, deres livskvalitet og den 

økonomiske og sociale udvikling. 

 

Dette er lejligheden til at skabe en klar og effektiv retlig ramme, der er i tråd med den strategi 

for dekarbonisering af økonomien, som er præget af den historiske Parisaftale, der blev 

undertegnet i 2015 og som trådte i kraft i november 2016. 

 

Vi har mere end nogensinde brug for at være ambitiøse i det nye direktiv om fremme af 

anvendelsen af vedvarende energi, vi skal arbejde for en ren, sikker energi, der er tilgængelig 

for alle borgere og som skaber arbejdspladser. 

 

Europa Leder inden for vedvarende energi? 

 

Den nuværende og planlagte udvikling af markedet for vedvarende energi på verdensplan 

udgør en fantastisk mulighed for vores virksomheder og for skabelsen af arbejdspladser af høj 

kvalitet i Unionen. Grundlaget af teknologisk viden, industriel struktur og fagfolk, som har 

givet os mulighed for at spille en central rolle i den banebrydende udvikling af disse 

teknologier på globalt plan, bør udnyttes og støttes. 

 

Anvendelsen af vedvarende energikilder bidrager også til at øge EU's uafhængighed på 

energiområdet, forbedre energisikkerheden og gøre os mindre sårbare over for eksterne 

energileverandører. 

 

I de seneste år er der tegn på en opbremsning i de investeringer, der er nødvendige for at 

dekarbonisere økonomien i EU. Et eksempel herpå er faldet i investeringerne i vedvarende 

energi i Europa, som er i modstrid med investeringer i andre regioner i verden.  

 

På vej mod en ny lovgivningsramme for fremme af vedvarende energi 

 

I overensstemmelse med målet om fuld dekarbonisering i 2050: Vedvarende energikilder 

35 % 

Selv om ordføreren glæder sig over mange af de nye bestemmelser i Kommissionens forslag, 

beklages manglen på ambition i det fastlagte mål om en andel af vedvarende energi på 27 % i 

EU. 

 

Det skal bemærkes, at Det Europæiske Råd i oktober 2014, der støttede et mål for vedvarende 

energi på mindst 27 %, fandt sted før undertegnelsen af Parisaftalen. 

 

Desuden adskiller et overordnet mål på 27 %  sig ikke væsentligt fra referencescenariet om at 

nå op på 24,3 % i 2030 (scenariet tager ikke højde for det sandsynlige fald i omkostningerne 

for de mere udviklede vedvarende teknologier). 

 

Det er også værd at bemærke, at Europa-Parlamentet i 2016 vedtog en beslutning, hvori der 

stilles krav om fastlæggelse af et mål på mindst 30 % for vedvarende energi og anførte, ”at 
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målene bør have et væsentligt større sigt". 

 

I øjeblikket virker selv det mål, som Europa-Parlamentet har foreslået, beskedent i 

sammenligning med behovet for dekarbonisering af økonomien, der blev vedtaget på COP21, 

hvilket ikke kun bringer opnåelsen af målene fra Paris i fare, men også førerstilling inden for 

ren energi i Den Europæiske Union. 

 

En række medlemsstater er således ved at opstille mål, der er klart højere end dem, der er 

nævnt for 2030. 

 

IRENA(2016) mener f.eks., at anvendelse af vedvarende energi  på 36% verdensplan i 2030 

ikke kun er mulig, men nødvendigt for at begrænse stigningen i den globale 

gennemsnitstemperatur på 2 °C. 

 

Derfor foreslår ordføreren indførelse af et bindende mål på 35 % for vedvarende energi i det 

udvidede endelige energiforbrug i 2030. Dette mindstemål skal nås med alle 

medlemsstaternes fælles indsats for at indføre nye bindende nationale mål, herunder 

transportsektoren. 

 

Nationale forpligtelser med ren energi 

 

At det er lykkedes med det nuværende direktiv 2009/28/EF at opnå konkrete fremskridt i 

retning af en øget anvendelse af vedvarende energikilder skyldes i vid udstrækning klarheden 

og sikkerheden i fastsættelsen af bindende mål på nationalt niveau. 

 

Bindende mål skaber vished for investorerne og mindsker behovet for finansiel støtte. De 

opstiller desuden en klar fordeling af ansvaret, der muliggør gennemførelsen af korrigerende 

foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse. 

 

I betragtning af, at Kommissionen selv har angivet at fastsætte bindende nationale mål, som 

det mest effektive redskab til at nå målene for vedvarende energi i 2020, er det vanskeligt at 

acceptere, at dele forestillingen om deres forsvinden. En ordning for frivillige nationale bidrag 

giver ikke et klart signal om ambitionerne. 

 

Fleksible og sikre rammer for finansiel støtte og med europæisk dimension 

 

Kriterier for oprettelse af støtteordninger, der er baseret på en øget konkurrence og lavere 

omkostninger til fremme af vedvarende energikilder.  

 

På samme tid skal det sikres, at medlemsstaterne kan træffe beslutning om deres teknologiske 

diversificering under hensyntagen til sociale miljømæssige, geografiske og klimatiske 

faktorer. Denne fleksibilitet bidrager også til at reducere omkostningerne til integration af 

vedvarende energikilder i energisystemet. Ordføreren foreslår derfor at etablere fælles 

principper for støtteordninger for vedvarende energi. 

 

Oprettelsen af åbningen af støtteordninger for producenter af energi fra vedvarende 

energikilder, der er beliggende i andre medlemsstater er en måde at harmonisere og reducere 

omkostningerne ved støtteordninger for at øge konkurrenceevnen. 
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Samarbejdsmekanismerne mellem medlemsstaterne har potentielle fordele i form af 

omkostningseffektivitet for fremme af vedvarende energi. For at disse fordele kan opnås, 

samtidig med at der gives fleksibilitet til medlemsstaterne, foreslår ordføreren at erstatte 

forpligtelsen til at åbne støtteordninger med gennemførelsen af fælles projekter. 

 

Det regionale samarbejde bør bringes i overensstemmelse med de niveauer af 

sammenkobling, der er afgørende for, at de forskellige vedvarende energikilder og deres 

integration i energisystemet kan håndteres på ret vis. Derfor bør medlemsstater med meget 

ringe sammenkobling ikke være forpligtet til at deltage i denne åbningsramme 

 

Styrkelse af retssikkerheden 

 

De pludselige ændringer i politikker til støtte for vedvarende energikilder har skabt 

usikkerhed for investorer. Endelig har adskillige medlemsstater truffet foranstaltninger, der 

fører til tab af tillid og usikkerhed i sektoren for vedvarende energi og manglende adgang til 

finansiering for nye anlæg. Dette har bragt gennemførelsen af de mål, der er fastsat for 2020, i 

fare, og svækket en vigtig indenlandsk industri i mange regioner.  

Det har afgørende betydning at sikre Den Europæiske Unions image som et attraktivt område 

for investeringer i vedvarende energi, bl.a. på grund af retssikkerheden i dens 

lovgivningsmæssige ramme.  Derfor styrkes artikel 6, for at den ikke indeholder 

tvetydigheder, og det præciseres, at den gælder for både nuværende og fremtidige 

investeringer. Der satses på en bredere reguleringsordning, der fastsætter overgangsperioder i 

tilfælde af lovændringer og ved at tilvejebringe de nødvendige kompensationer i tilfælde af 

ekstern ændringer, der er diskriminerende over for vedvarende energi og som i væsentlig grad 

påvirker den økonomiske levedygtighed for de projekter, der modtager støtte. 

 

Bryde administrative barrierer 

 

En anden af de faktorer, der hæmmer udbredelsen af vedvarende energi i Unionen, er 

komplekse administrative procedurer og lange ventetider. De foreslåede enstregede systemer 

er et instrument, som brancheaktørerne gentagne gange har opfordret til.  

Selv om højst tre år for udstedelse af en tilladelse kan være realistisk for større anlæg, synes 

en sådan frist uforholdsmæssig lang for mindre anlæg. Kortere frister er nødvendige for 

mindre projekter, hvis gennemførelse ikke kræver samme brede høring og evaluering som for 

de større anlæg.  

 

Forbrugernes deltagelse i energiomstillingen 

 

Siden vedtagelsen af det nuværende direktiv har yderligere teknologiske fremskridt og faldet i 

omkostningerne for visse teknologier resulteret i nye former for energistyring, der gør det 

muligt at sætte forbrugerne i centrum for energipolitikken. Det er vigtigt at inddrage disse nye 

former for deltagelse i energisystemet og fremme dem. I denne forbindelse bør det nye 

direktiv ikke blot gøre det muligt at udvikle egetforbrug af vedvarende energi og samfund, 

men fremme dem aktivt og forhindre dem i at blive forskelsbehandlet, så de ikke står over for 

uforholdsmæssige byrder eller procedurer. Forbrug af egenproduceret vedvarende energi, der 

forbliver uden for nettet, bør ikke være omfattet af nogen form for skatter eller afgifter. 

 

Ofte har borgere ned middel eller høj indkomst behov for bedre adgang til startkapital for at 

investere i egenproduktionsudstyr for vedvarende energi.  
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Imidlertid kan anvendelsen af vedvarende energikilder have en vigtig rolle at spille i 

udviklingen af et nyt paradigme for energisystemer, der gavner samfundet som helhed, i et 

EU, hvor 50 millioner personer anses for at befinde sig i en situation med energifattigdom. 

 

Derfor bør støtteordningerne til fremme af egenproduktion udformes, så de kan nå ud til alle 

forbrugere, navnlig dem med færre ressourcer.  

 

Betydningen af de sektorspecifikke målsætninger 

 

Indførelsen af specifikke mål for sektorerne for opvarmning og køling samt transport er 

absolut nødvendig i betragtning af den potentielle udbredelse af vedvarende energi, der kan 

opnås, når man tænker på, at disse sektorer tegner sig for cirka 75 %1 af det endelige 

energiforbrug i EU. Vi vil ikke opnå dekarboniseringsmålene, hvis bestræbelselserne i disse 

sektorer ikke fordobles.  

 

Hvad angår sektoren for opvarmning og køling, bør der sammen med et højere 

ambitionsniveau, som er bindende, gives fleksibilitet til medlemsstater, der allerede har en 

meget høj grad af anvendelse af vedvarende energi.  

 

Der skal ligeledes indføres prognoser, for at foranstaltninger i denne sektor særlig vægt på 

sårbare husholdninger, der risikerer energifattigdom. 

 

Transport udgør ca. en tredjedel af det endelige energiforbrug i EU, men er stadig domineret 

af 94 % oliebaserede brændstoffer. Det nuværende direktiv indeholder et mål for, at 

vedvarende energi udgør 10%  i transportsektoren inden 2020. Det er nødvendigt at bevare 

det sektorspecifikke mål og ajourføre det til 2030 for at opnå fremskridt i denne sektor, der 

svarer til 35 % af EU's samlede CO2-emissioner. Med henblik herpå er det vigtigt at fremme 

mobiliteten med alternative brændstoffer, f.eks. ved hjælp af elektromobilitet. 

 

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at være mere ambitiøs med dette direktiv for at kunne 

overholde Europas forpligtelse i kampen mod klimaændringer. Manglen på ambitioner i 

vedvarende energier stiller ikke kun spørgsmål ved vores troværdighed, men frem for alt ved 

vores fremtidige udvikling. 

                                                 
1 Kilde: Eurostat (2014) 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA 

 
 
1. Red Eléctrica Española (sjældne jordarter) 

2. Repsol 

3. Unión Fotovoltaica Española (UNEF) 

4. Dupont Industrial Biosciences 

5. Gas Natural Fenosa (GNF) 

6. Europa-Kommissionen 

7. Den danske regering 

8. Det Forenede Kongeriges regering 

9. Den tyske regering 

10. Statoil 

11. European Renewable Energies Federation (EREF) 

12. Dansk Energi. DONG Energy 

13. Eurelectric 

14. “Clean Energy For All Europeans Package”: (Middagsdebat med 

Orgalime,Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, European Forum for 

Manufacturing - EFM) 

15. Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo 

(AOGLP) 

16. Unión de Petroleros Europeos Independientes (UPI) 

17. Falck Renewables 

18. Austrian Biomass Association 

19. Austrian Chamber of Agriculture 

20. Endesa 

21. Metsä Group 

22. Arizona Chemical 

23. Gasdistributører for bæredygtighed: GRDF, GNF, Italgas, Galp og Athenora 

24. "Solenergitopmøde”:  Europa-Kommissionen, Eurelectric, Greenpeace, 

Solarpower Europa, Energi Post etc. 

25. Acciona 

26. Abengoa 

27. EPURE 

28. European Biomass Association 

29. Association of Public Enterprises and Public Services Austria 

30. Den svenske regering 

31. COGEN Europe 

32. Siemens 

33. Seminar om "overgangen til en ny energimodel i Europa": Europa-

Kommissionen, PSOE, UNEF, EER, Asociación Eólica Española, REE, 

Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), 

Asociación General de Consumidores (ASGECO), Plataforma para un Nuevo 

Modelo Energético 

34. ANPIER 

35. Instituttet for vedvarende energi 

36. Climate Action Network (CAN) 

37. Ocean Energy Europe 

38. Wind Europe 
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39. Greenpeace 

40. North Carolina office of the Southern Environmental Law Center 

41. Drax Power Station 

42. IDA Group 

43. APPA og APPA Biocarburantes 

44. Hydrogen Europe 

45. Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) 

46. Transport & Miljø 

47. Birdlife Europe 

48. Iberdrola 

49. Euroheat & Power 

50. EDF 

51. European Geothermal Energy Council 

52. European Solar Thermal Industry Federation 

53. European Hydrogen Association 

54. Greenpeace 

55. European Copper Institute 

56. ENGIE 

57. ”3 EU-energitopmøde”: Europa-Kommissionen, Belgiens regering, 

Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe et altri. 

58. Regeringen på Kanarieørene. 

59. Confederation of Swedish Enterprise 

60. Scania AB 

61. Eurochambres 

62. Center for European Policy (CEP) 

63. Confederation of European Paper Industries (CEPI) 

64. Innogy 

65. Arcelormittal 

66. Shell 

67. REScoop 

68. Oxfam 

69. EDSO 

70. Tesla 

71. Rundbordsdialogen "biobrændstoffer": Europa-Kommissionen, Leaders of 

Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels 

Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), 

Transport & Environment et altri. 

72. European Federation of Local Energy Companies (CEDEC) 

73. Austrian Federal Economic Chamber 

74. ENCE 

75. EDP Renovables 

76. Det spanske handelskammer i Belgien og Luxembourg (morgenmadsdebat 

med Europa-Kommissionen, Acciona og andre spanske virksomheder). 

77. Den spanske regering 

78. Paikallisvoima ry 

79. Rune Henriksen, medlem af det norske parlament 

80. EREF (morgenmadsdebat med Europa-Kommissionen og akademikere): 

Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft et altri) 

81. True North Venture Partners 

82. Eurobat 

83. Nordisk Råd (parlamentsmedlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og 

http://www.transportenvironment.org/
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Sverige) 

84. European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) 

85. European Biogas Association 

86. Seminaret "Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy 

Directive": Comisión Europea, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables et 

altri. 

87. Rådet af Europæiske Energiregulatorer (CEER) /. 

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 

88. Snam S.p.A. 

89. Platform for Electro-mobility 

90. Association of Austrian electricity companies 

91. European Ventilation Industry Association (EVIA) 

92. FERN 

93. Total, ENI og NESTE 

94. Conseil des Communes et Régions d’Europe 

95. Airbus 

96. ABB - Wind Sector Initiative 

97. Portugals regering 

98. Polish Electricity Association (PKEE) 

99. Den hollandske regering 

100. Seminar om "Energiunion - Europa-Parlamentet træffer beslutning" 
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