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VEDVARENDE ENERGI

Vedvarende energikilder (vindkraft, solenergi, vandkraft, havenergi, geotermisk
energi, biomasse og biobrændstoffer) er alternativer til fossile brændstoffer,
der bidrager til at nedbringe drivhusgasemissionerne, idet de diversificerer
energiforsyningen og nedbringer afhængigheden af upålidelige og ustabile markeder
for fossile brændstoffer, navnlig olie og gas. EU's lovgivning om fremme af
vedvarende energi har udviklet sig betydeligt i de seneste 15 år. I 2009 fastsatte
EU's ledere et mål om, at 20 % af EU's energiforbrug skulle komme fra vedvarende
energikilder inden 2020. I 2018 nåede man til enighed om, at 32 % af EU's
energiforbrug skulle komme fra vedvarende energikilder senest i 2030. I juli 2021
blev det i lyset af EU's nye klimaambitioner foreslået Europa-Parlamentet og Rådet
at revidere målet til 40 % senest i 2030. Efter den russiske invasion af Ukraine og
den deraf følgende energikrise enedes EU om hurtigt at mindske sin afhængighed
af russiske fossile brændstoffer inden 2030 ved at fremskynde omstillingen til ren
energi. Den ajourførte politiske ramme for vedvarende energi for 2030 og perioden
efter 2030 er ved at blive drøftet.

RETSGRUNDLAG OG MÅL

Artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

RESULTATER

A. Direktivet om vedvarende energi
1. Direktivet om vedvarende energi (RED I): udviklingen frem til 2020
I det oprindelige direktiv om vedvarende energikilder, der blev vedtaget ved
fælles beslutningstagning den 23. april 2009 (direktiv 2009/28/EF om ændring af
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF), fastslås det, at en obligatorisk andel på 20 % af
EU's energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder senest i 2020. Derudover
skulle alle medlemsstaterne nå op på en andel på 10 % af deres transportbrændstoffer
fra vedvarende energikilder. Desuden gjordes der i direktivet rede for forskellige
mekanismer, som medlemsstaterne kunne anvende for at nå deres mål, f.eks.
støtteordninger, oprindelsesgarantier, fælles projekter og samarbejdstiltag mellem
medlemsstater og tredjelande, samt bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.
Indtil 2020 bekræftede direktivet de eksisterende nationale mål for vedvarende energi
for hvert land under hensyntagen til deres udgangspunkter og samlede potentiale for
vedvarende energi (andelen af vedvarende energi ligger mellem 10 % i Malta og 49 % i
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Sverige). Hvert EU-land fastsatte, hvordan det planlagde at nå sine individuelle mål, og
fastlagde den overordnede køreplan for dets politik for vedvarende energi i en national
handlingsplan for vedvarende energi. Fremskridt i retning af de nationale mål måltes
hvert andet år, når EU-landene offentliggjorde nationale statusrapporter for vedvarende
energi.
2. Direktivet om vedvarende energi (RED II/III/IV): udviklingen frem til 2030
I juli 2021 foreslog Kommissionen som led i pakken om den konkrete udmøntning af
den europæiske grønne pagt (RED II) en ændring af direktivet om vedvarende energi
for at tilpasse målene for vedvarende energi til de nye klimaambitioner. Kommissionen
foreslog at hæve det bindende mål for vedvarende energikilder i EU's energimiks til
40 % inden 2030 og fremmede udbredelsen af vedvarende brændstoffer såsom brint
i industrien og transportsektoren med yderligere mål.
I maj 2022 foreslog Kommissionen som led i sin REPowerEU-plan efter den
russiske aggression mod Ukraine en ny ændring (RED III) for at fremskynde
omstillingen til ren energi i overensstemmelse med udfasningen af afhængigheden af
russiske fossile brændstoffer. Kommissionen foreslog at installere varmepumper, øge
solcellekapaciteten og importere vedvarende brint og biomethan for at øge 2030-målet
for vedvarende energikilder til 45 %.
Den 9. november 2022 foreslog Kommissionen en ny ændring (RED IV) til Rådets
forordning om fastlæggelse af en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af
vedvarende energi. I henhold til forslaget vil anlæg for vedvarende energi blive anset
for at være af tungtvejende offentlig interesse, hvilket vil muliggøre hurtigere nye
procedurer for at udstede tilladelser og give mulighed for specifikke undtagelser fra
EU's miljølovgivning.
Den energipolitiske ramme for perioden efter 2030 er i øjeblikket ved at blive drøftet.
I december 2018 trådte det reviderede direktiv om vedvarende energi
(direktiv (EU) 2018/2001) i kraft som en del af pakken »Ren energi til alle europæere«,
der har til formål at holde EU førende på verdensplan inden for vedvarende energi
og mere generelt hjælpe EU med at opfylde sine emissionsreduktionsforpligtelser i
henhold til Parisaftalen. Dette reviderede direktiv har været i kraft siden december
2018 og skulle gennemføres i national lovgivning i EU-landene senest i juni 2021 og få
virkning fra den 1. juli 2021. Direktivet fastsætter et nyt bindende mål for vedvarende
energi for EU i 2030 på mindst 32 % af det endelige energiforbrug med en klausul om
en eventuel opjustering inden 2023 og et øget mål på 14 % af andelen af vedvarende
brændstoffer inden for transport inden 2030.
I mangel af reviderede nationale mål bør de nationale mål for vedvarende energi for
2020 udgøre hver medlemsstats minimumsbidrag for 2030. EU-landene vil foreslå
deres nationale energimål og udarbejde 10-årige nationale energi- og klimaplaner
under Horisont 2030 efterfulgt af statusrapporter hvert andet år. Disse planer vil blive
vurderet af Kommissionen, som kan træffe foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at
de er i overensstemmelse med EU's overordnede mål.
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B. Den europæiske grønne pagt
Den 11. december 2019 forelagde Kommissionen sin meddelelse om den europæiske
grønne pagt. Denne grønne pagt indeholder en detaljeret vision for at gøre Europa til
et klimaneutralt kontinent inden 2050 ved at levere ren, billig og sikker energi.
1. REPowerEU-planen
Den 18. maj 2022 efter den russiske invasion af Ukraine blev energilovgivningspakken,
herunder det reviderede direktiv om energieffektivitet, ændret ved REPowerEU-planen
for at udfase afhængigheden af russiske fossile brændstoffer. Med den nye ændring
foreslås det at hæve det bindende mål for andelen af vedvarende energi i EU's
energimiks til 45 % senest i 2030 og tilpasse alle delmål til de nye ambitioner i
REPowerEU, herunder:
— en forpligtelse til at montere solpaneler på nye bygninger bør indfases

— der bør fastsættes et mål om 10 mio. ton indenlandsk produktion og import af
vedvarende brint senest i 2030

— der bør ske en fordobling af den nuværende udnyttelsesgrad for varmepumper i
individuelle bygninger

— der bør fastsættes et mål for vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk
oprindelse (75 % for industrien og 5 % for transport)

— der bør ske en stigning i produktionen af biomethan til 35 mia. kubikmeter inden
2030.

2. Konkret udmøntning af den europæiske grønne pagt
Den 14. juli 2021 offentliggjorde Kommissionen en ny lovgivningspakke om energi med
titlen »Fit for 55:realisering af EU's klimamål for 2030 på vej mod klimaneutralitet«. I
revisionen af direktivet om vedvarende energi foreslås det at hæve det bindende mål
for andelen af vedvarende energi i EU's energimiks til 40 % senest i 2030 og at indføre
mål på nationalt plan såsom:
— et nyt benchmark på 49 % anvendelse af vedvarende energi senest i 2030 for

bygninger

— et nyt benchmark for industrien på en årlig forhøjelse på 1,1 procentpoint af
anvendelsen af vedvarende energi

— en bindende årlig stigning på 1,1 procentpoint for medlemsstaterne i anvendelsen
af vedvarende energikilder til opvarmning og køling

— en vejledende årlig stigning på 2,1 procentpoint i anvendelsen af vedvarende
energi og overskudsvarme og -kulde til fjernvarme og fjernkøling.

Som led i bestræbelserne på at dekarbonisere og diversificere transportsektoren
fastlægges der:
— et mål om en reduktion af drivhusgasintensiteten af transportbrændstoffer på 13 %

senest i 2030, som omfatter alle transportformer
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— en andel af avancerede biobrændstoffer og biogas på 2,2 % senest i 2030 med et
mellemliggende mål på 0,5 % senest i 2025 (enkelttælling)

— et mål på 2,6 % for vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse,
og en andel på 50 % af vedvarende energi i brintforbruget i industrien, herunder
ikkeenergimæssig anvendelse, senest i 2030.

Den kommende politiske ramme for perioden 2030 og perioden efter 2030 er stadig
ved at blive drøftet.
3. Ren energi til alle europæere
Den 30. november 2016 offentliggjorde Kommissionen den tidligere lovgivningspakke
med titlen »Ren energi til alle europæere« som en del af en bredere strategi for
energiunionen. I december 2018 trådte det reviderede direktiv om vedvarende energi
(direktiv (EU) 2018/2001 ) i kraft med henblik på at fremme anvendelsen af energi fra
vedvarende energikilder gennem:
— yderligere udbredelse af vedvarende energi i elektricitetssektoren

— integration af vedvarende energi i opvarmnings- og kølingssektoren (der er indført
en vejledende årlig stigning på 1,3 % for vedvarende energi inden for opvarmning
og køling)

— dekarbonisering og diversificering af transportsektoren ved at indføre:

— en andel på 14 % vedvarende energi i transportsektorens samlede
energiforbrug senest i 2030

— en andel på 3,5 % avancerede biobrændstoffer og biogas senest i 2030
med et mellemliggende mål på 1 % senest i 2025 (dobbelttælling)

— et loft på 7 % for andelen af førstegenerationsbiobrændstoffer til vej- og
jernbanetransport og planer om at udfase anvendelsen af palmeolie og
andre fødevarebaserede biobrændstoffer, som øger CO2-emissionerne,
senest i 2030 ved hjælp af en certificeringsordning

— styrkelse af EU's bæredygtighedskriterier for bioenergi

— sikring af, at de bindende mål på EU-niveau nås rettidigt og på en
omkostningseffektiv måde.

4. Finansieringsmekanisme for vedvarende energi
Kommissionen har oprettet en EU-finansieringsmekanisme (forordning (EU)
2020/1294) baseret på artikel 33 i forordningen om forvaltning (EU) 2018/1999 i pakken
om ren energi til alle europæere. Denne har været i kraft siden september 2020, og
Kommissionen er stadig i færd med at gennemføre den. De nye REPowerEU-mål
kræver yderligere investeringer på 210 mia. EUR frem til 2027.
Hovedformålet med denne mekanisme er at hjælpe landene med at nå deres
individuelle og fælles mål for vedvarende energi. Finansieringsmekanismen forbinder
lande, der bidrager til finansieringen af projekter (bidragydende lande), med lande, der
indvilliger i at få nye projekter bygget op på deres områder (værtslande). Kommissionen
fastlægger rammerne for og midlerne til finansiering af mekanismen og fastsætter,
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at medlemsstaterne, EU-midler eller bidrag fra den private sektor kan finansiere
foranstaltninger under mekanismen.
Den energi, der produceres gennem denne finansieringsmekanisme, vil bidrage til
opfyldelsen af alle deltagende landes mål for vedvarende energi og bidrage til
ambitionen i den europæiske grønne pagt om at opnå kulstofneutralitet senest i 2050.
C. Kommende skridt
1. Transeuropæiske energinet
I december 2020 vedtog Kommissionen et forslag om revision af disse regler
med det formål at forbinde regioner, der i øjeblikket er isoleret fra de europæiske
energimarkeder. Formålet med revisionen er at fremme en betydelig stigning i
vedvarende energi i det europæiske energisystem i overensstemmelse med det
overordnede mål i den europæiske grønne pagt om at opnå klimaneutralitet senest i
2050.
I juli 2020 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om revision af retningslinjerne
for det transeuropæiske energinet (TEN-E), som har til formål at ajourføre dem og
bringe dem i overensstemmelse med EU's klimapolitik. Den oprindelige afgørelse nr.
1254/96/EF er blevet revideret flere gange, og forordning (EU) nr. 347/2013 fastlagde
de nuværende retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur.
2. Revision af energibeskatningsdirektivet
I juli 2021 offentliggjorde Kommissionen et forslag om revision af
energibeskatningsdirektivet (direktiv 2003/96/EF), hvori det foreslås at tilpasse
beskatningen af energiprodukter til EU's energi- og klimapolitikker, fremme rene
teknologier og fjerne forældede undtagelser og reducerede satser, der i øjeblikket
tilskynder til anvendelse af fossile brændstoffer.
D. Ressourcespecifikke spørgsmål
1. Solenergi
Med REPowerEU-planen blev der indført en strategi om at fordoble solcellekapaciteten
til 320 GW senest i 2025 og installere 600 GW senest i 2030. Planen omfattede også
en retlig forpligtelse, der skal indfases, til at montere solpaneler på nye offentlige
bygninger, erhvervsbygninger og beboelsesejendomme og en strategi for at fordoble
anvendelsen af varmepumper i fjernvarmesystemer og kommunale varmesystemer.
I henhold til planen skal medlemsstaterne også identificere og vedtage planer
for særligt egnede områder for vedvarende energi med forkortede og forenklede
tilladelsesprocedurer.
2. Biomasse og biobrændstoffer
Det nugældende direktiv om vedvarende energi (direktiv (EU) 2018/2001) indeholder
et mål på 3,5 % senest i 2030 og et mellemliggende mål på 1 % senest i 2025 for
avancerede biobrændstoffer og biogas i transportsektoren. Mens det nuværende loft
på 7 % for førstegenerationsbiobrændstoffer fastholdes i vej og jernbanetransport,
indføres der en forpligtelse for brændstofleverandører på EU-niveau til at levere en
vis andel (6,8 %) af kulstoffattige og vedvarende energikilder og en udvidelse af EU's
bæredygtighedskriterier for bioenergi (til at omfatte biomasse og biogas, som anvendes
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til opvarmning og køling samt elproduktion). I juli 2021 offentliggjorde Kommissionen
et forslag til direktiv om vedvarende energi med et mål om en andel på 2,2 % af
avancerede biobrændstoffer og biogas senest i 2030 og et mellemliggende mål på
0,5 % senest i 2025, der skal tilpasses til de nye REPowerEU-mål.
3. Brint
I juli 2020 vedtog Kommissionen EU-strategien for integration af energisystemet og
en ny strategi for brint i Europa for at undersøge, hvordan produktion og anvendelse
af vedvarende brint kan bidrage til at dekarbonisere EU's økonomi. Med strategien
for brint indføres der tre mål: mindst 6 GW vedvarende brintelektrolysører i EU og
op til 1 mio. ton vedvarende brint produceret i 2024, mindst 40 GW vedvarende
brintelektrolysører og op til 10 mio. ton vedvarende brint produceret i EU senest i 2030
og udbredelse af vedvarende brint i stor skala fra 2030 og fremefter. I maj 2022 fastsatte
Kommissionen i sin REPowerEU-plan et mål om at producere 10 mio. ton indenlandsk
vedvarende brint og importere 10 mio. ton vedvarende brint senest i 2030.
4. Offshore-vindkraft
Den 19. november 2020 offentliggjorde Kommissionen en særlig EU-strategi for
vedvarende offshoreenergi med titlen »En EU-strategi for udnyttelse af potentialet
i offshore vedvarende energi med en klimaneutral fremtid for øje«, som vurderer
det potentielle bidrag fra vedvarende offshore-energi og går videre end en snæver
definition af energiproduktionsfaktorerne. Denne strategi har til formål at øge EU's
produktion af elektricitet fra vedvarende offshore-energikilder fra 12 GW i 2020 til
over 60 GW i 2030 og 300 GW senest i 2050. Desuden er der planer om en
lovgivningsmæssig revision af det transeuropæiske energinet for at gøre det mere
anvendeligt på grænseoverskridende offshore-infrastruktur.
5. Havenergi
I januar 2014 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse med titlen »Blå
energi:Nødvendige foranstaltninger for indfrielse af havenergiens potentiale i de
europæiske have frem til 2020 og derefter«. Meddelelsen indeholder en handlingsplan
til støtte for udviklingen af havenergi, herunder bølgeenergi, tidevandsenergi,
omdannelse af termisk energi og saltenergi. I »EU-strategien for udnyttelse af
potentialet i offshore vedvarende energi med en klimaneutral fremtid for øje« blev det
også fremhævet, at industrien for vedvarende havenergi skal opskaleres 5 gange inden
2030 og 25 gange inden 2050.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har konsekvent slået til lyd for vedvarende energikilder og understreget
betydningen af at fastsætte bindende mål for 2020[1] og, i de senere år, for 2030.
I februar 2014 vedtog Parlamentet en beslutning, hvor det kritiserede Kommissionens
forslag til en klima- og energiramme for 2030, som det fandt for kortsigtet og uambitiøst.

[1]Europa-Parlamentets beslutninger af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i EU og forslag til konkrete
foranstaltninger (EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 599), af 14. februar 2006 om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder
(EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 115), af 14. december 2006 om en strategi for biomasse og biobrændstoffer (EUT C 317 E
af 23.12.2006, s. 890) og af 25. september 2007 om køreplanen for vedvarende energi i Europa (EUT C 219 E af 28.8.2008,
s. 82).
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Parlamentet ønskede et bindende EU-mål om, at de vedvarende energikilders andel
i EU's energiforbrug skulle være mindst 30 %, hvilket skulle gennemføres ved hjælp
af individuelle bindende nationale mål, og at brændstofmålene for transport skulle
forlænges efter 2020.
I juni 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om statusrapport om vedvarende
energi, hvori det opfordrede Kommissionen til at fremlægge en mere ambitiøs klima-
og energipakke for 2030, som skulle forhøje EU's mål for vedvarende energi til mindst
30 %, hvilket skulle implementeres ved hjælp af individuelle nationale mål. De mål, der
allerede var fastsat for 2020, skulle være udgangspunktet for revisionen af direktivet
om vedvarende energi.
I januar 2018 tilsluttede Parlamentet sig i lyset af revisionen af direktivet om vedvarende
energi i 2018 et bindende mål for Unionen på mindst 35 % vedvarende energi i 2030
og styrkede selvforsyning som en rettighed. Efter forhandlinger med Rådet blev EU's
bindende mål nedsat til mindst 32 %.
I januar 2020 vedtog Parlamentet en beslutning om den europæiske grønne pagt, hvori
det fremsatte en række henstillinger, herunder tilvejebringelse af ren, billig og sikker
energi. I denne ånd opfordrede det til en revision af direktivet om vedvarende energi
og til fastsættelse af bindende nationale mål for hver medlemsstat og anbefalede, at
princippet om »energieffektivitet først« gennemførtes i alle sektorer og politikker.
I maj 2021 vedtog Parlamentet to beslutninger om en europæisk strategi for
integration af energisystemer og en europæisk strategi for brint, som støtter fremme
af dekarbonisering og anvendelse af vedvarende energikilder i produktionen af
elektricitet og brint. Det opfordrede også Kommissionen til at tildele vedvarende brint
en oprindelsesgaranti og til at strukturere drøftelserne i forbindelse med revisionen af
direktivet om vedvarende energi samt revisionen af retningslinjerne for statsstøtte med
henblik på at fremme udviklingen af vedvarende energikilder.
I februar 2022 vedtog Parlamentet en beslutning om en europæisk strategi for
vedvarende offshoreenergi. I beslutningen blev det bemærket, at den installerede effekt
af havvindmølleparker bør være på 70-79 GW for at sikre en omkostningseffektiv
omstilling til en reduktion af drivhusgasser på 55 % inden 2030, og medlemsstaterne
og den offentlige og private sektor blev opfordret til at gå videre end reduktionsmålet
på 55 % senest i 2030.
I sin førstebehandlingsholdning af 14. september 2022 om revision af direktivet om
vedvarende energi (RED III) støttede Parlamentet Kommissionens forslag om at
øge andelen af vedvarende energi i EU's endelige energiforbrug til 45 % senest i
2030. Betænkningen ændrede Kommissionens forslag ved at forhøje visse delmål
for sektorer som transport, bygninger, fjernvarme og fjernkøling. Transportsektoren
vil skulle reducere sine drivhusgasemissioner med 16 % ved at anvende en højere
andel af avancerede biobrændstoffer og flere vedvarende brændstoffer, der ikke er af
biologisk oprindelse, såsom brint. Industrien bør øge sin anvendelse af vedvarende
energi med 1,9 procentpoint om året og fjernvarmenet med 2,3 procentpoint. Hver
enkelt medlemsstat vil skulle udvikle to projekter på tværs af grænserne til udvidelse af
grøn elektricitet, og medlemsstater med et årligt elforbrug på over 100 terawatt-timer vil
skulle udvikle et tredje projekt inden 2030. Parlamentet vedtog også ændringsforslag,
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der opfordrede til, at man udfaser andelen af primærtræ, der medregnes som
vedvarende energi.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da

	Vedvarende energi
	Retsgrundlag og mål
	Resultater
	Europa-Parlamentets rolle


