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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/   /EF
af

om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for

det indre marked for elektricitet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 320.
2 EFT C 367 af 20.12.2000, s. 5.
3 EFT C 22 af 24.1.2001, s. 27.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 16.11.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af                    (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse
af                 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) De vedvarende energikilder udnyttes i dag ikke fuldt ud i Fællesskabet. Fællesskabet erken-

der, at det er nødvendigt at prioritere fremme af vedvarende energikilder, fordi deres udnyt-

telse bidrager til miljøbeskyttelsen og den bæredygtige udvikling. Dette kan desuden skabe

lokale arbejdspladser, have en positiv indvirkning på den sociale samhørighed, bidrage til for-

syningssikkerheden og fremskynde opfyldelsen af Kyoto-forpligtelserne. Det er derfor nød-

vendigt at sikre en bedre udnyttelse af dette potentiale inden for rammerne af det indre mar-

ked for elektricitet.

(2) Som anført i hvidbogen om vedvarende energikilder, i det følgende benævnt "hvidbogen",

lægger Fællesskabet stor vægt på at fremme elektricitet produceret fra vedvarende energikil-

der såvel af hensyn til miljøet som for at sikre og sprede elforsyningskilderne samt styrke den

sociale og økonomiske samhørighed. Rådet har ved resolution af 8. juni 1998 om vedvarende

energikilder1 og Europa-Parlamentet ved beslutning om Kommissionens hvidbog godkendt

dette.

(3) Øget brug af elektricitet fra vedvarende energikilder er en vigtig del af den pakke af foran-

staltninger, som må iværksættes, hvis Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers ramme-

konvention om klimaændringer, i det følgende benævnt "Kyoto-protokollen", skal efterkom-

mes, samt af enhver pakke af politiske tiltag til opfyldelse af yderligere forpligtelser.

                                                
1 EFT C 198 af 24.6.1998, s. 1.
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(4) Rådet har ved sine konklusioner af 11. maj 1999 og Europa-Parlamentet ved sin beslutning af

17. juni 1998 om elektricitet fra vedvarende energikilder1 opfordret Kommissionen til at

fremlægge et konkret forslag til en fællesskabsramme for adgangen for elektricitet fra vedva-

rende energikilder til det indre marked. I sin beslutning af 30. marts 2000 om elektricitet fra

vedvarende energikilder og det indre marked for elektricitet2 understregede Europa-

Parlamentet desuden, at det er afgørende nødvendigt at fastsætte bindende og ambitiøse mål

for vedvarende energikilder på nationalt plan, hvis det skal lykkes at opnå de ønskede resul-

tater og nå Fællesskabets mål.

(5) Med det formål på mellemlang sigt at sikre elektricitet fra vedvarende energikilder en større

andel af markedet bør alle medlemsstater i nationalt regi fastsætte vejledende mål for forbru-

get af elektricitet fra vedvarende energikilder.

(6) De nationale, vejledende mål bør være i overensstemmelse med de nationale forpligtelser, de

enkelte medlemsstater måtte have påtaget sig inden for rammerne af klimapolitiske forpligtel-

ser, accepteret af Fællesskabet i henhold til i Kyoto-protokollen.

                                                
1 EFT C 210 af 6.7.1998, s. 143.
2 EFT C 378 af 29.12.2000, s. 89.
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(7) Kommission bør vurdere, i hvilket omfang medlemsstaterne har gjort fremskridt med hensyn

til at nå deres nationale, vejledende mål, og i hvilket omfang de nationale, vejledende mål er i

overensstemmelse med det samlede, vejledende mål om inden udgangen af 2010 at nå op på

12% af det interne bruttoenergiforbrug, idet hvidbogens vejledende mål på 12% for Fælles-

skabet under ét anses for at være en nyttig rettesnor for en yderligere indsats såvel på fælles-

skabsplan som i medlemsstaterne, dog under hensyntagen til forskellige nationale forhold.

(8) Når medlemsstaterne anvender affald som energikilde, skal de overholde gældende fælles-

skabslovgivning om affaldshåndtering. Gennemførelsen af dette direktiv anfægter ikke defi-

nitionen af bilag 2a og 2b til Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald1.

(9) Den definition af biomasse, der anvendes i dette direktiv, anfægter ikke anvendelsen af en

anden definition i national lovgivning til andre formål end i dette direktiv.

(10) Dette direktiv forpligter ikke medlemsstaterne til at anerkende købet af en oprindelsesgaranti

fra andre medlemsstater eller det tilsvarende køb af elektricitet som bidrag til opfyldelse af en

national kvoteforpligtelse. Med henblik på at lette handelen med elektricitet fra vedvarende

energikilder og for at øge gennemsigtigheden for forbrugerne, når disse skal vælge mellem

elektricitet produceret fra ikke-vedvarende og elektricitet produceret fra vedvarende energi-

kilder, er en oprindelsesgaranti for denne type elektricitet imidlertid nødvendig. Oprindelses-

garantiordninger indebærer ikke i sig selv en ret til at blive omfattet af de nationale støtteord-

ninger i forskellige medlemsstater. Det er vigtigt, at alle former for elektricitet fra vedvarende

energikilder er omfattet af en sådan oprindelsesgaranti.

                                                
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/350/EF

(EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).
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(11) Der bør klart skelnes mellem oprindelsesgarantier og salgbare grønne certifikater.

(12) Behovet for offentlig støtte til vedvarende energikilder anerkendes også i fællesskabsramme-

bestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse1, som blandt andet tager hensyn til behovet

for at internalisere de eksterne omkostninger ved produktion af elektricitet. Traktatens be-

stemmelser, navnlig artikel 87 og 88, finder imidlertid fortsat anvendelse på sådan offentlig

støtte.

(13) Det er nødvendigt at fastlægge en retlig ramme for markedet for vedvarende energi.

(14) Medlemsstaterne har forskellige ordninger for støtte til vedvarende energikilder i nationalt

regi, herunder  grønne certifikater, investeringsstøtte, skattefritagelse, -nedsættelse eller

-refusion og direkte prisstøtte. Et vigtigt middel til at nå målet med dette direktiv er at sikre, at

disse ordninger fungerer som de skal, indtil der etableres en fællesskabsramme, således at

investorernes tillid bevares.

(15) I betragtning af den begrænsede erfaring med nationale ordninger og den nuværende relativt

begrænsede andel af elektricitet fra vedvarende energikilder, der er omfattet af ordninger for

prisstøtte i Fællesskabet, er det for tidligt at fastlægge en fællesskabsramme for støtteordnin-

ger.

                                                
1 EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3.
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(16) Det er imidlertid nødvendigt efter en tilstrækkelig overgangsperiode at tilpasse støtteordnin-

gerne for det indre marked for elektricitet, som er under udvikling. Det bør derfor pålægges

Kommissionen at følge udviklingen på området og forelægge en rapport om de erfaringer, der

er gjort med anvendelsen af de nationale ordninger. På grundlag af konklusionerne i denne

rapport bør Kommissionen om nødvendigt forelægge forslag til en fællesskabsramme for ord-

ninger for støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette forslag bør medvirke til at

nå de vejledende, nationale mål, være foreneligt med principperne for det indre marked for

elektricitet, tage hensyn til de forskellige vedvarende energikilders karakteristika samt til de

forskellige teknologier og de geografiske forskelle. Det bør også fremme en rationel anven-

delse af vedvarende energikilder, være enkel og samtidig så rationel som muligt, navnlig i

omkostningsmæssig henseende, og omfatte tilstrækkelige overgangsperioder på mindst syv år

for at fastholde investorernes tillid og undgå strandede omkostninger. Disse rammer vil gøre

det muligt for elektricitet fra vedvarende energikilder at konkurrere med elektricitet fra ikke-

vedvarende energikilder og nedbringe omkostningerne for forbrugerne, samtidig med, at

behovet for offentlig støtte reduceres på mellemlang sigt.

(17) Øgede markedsandele for elektricitet fra vedvarende energikilder vil give mulighed for stor-

driftsfordele og derigennem lavere omkostninger.

(18) Det er vigtigt at udnytte markedskræfternes og det indre markeds styrke og gøre elektricitet

fra vedvarende energikilder konkurrencedygtig og attraktiv for de europæiske borgere.
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(19) I forbindelse med indsatsen for at udvikle et marked for vedvarende energi må den positive

indvirkning heraf på de regionale og lokale udviklingsmuligheder, eksportmuligheder, den

sociale samhørighed og beskæftigelsessituationen tages i betragtning, navnlig for små og

mellemstore virksomheder og selvstændige elproducenter.

(20) Der bør tages hensyn til den særlige struktur inden for sektoren for vedvarende energikilder,

navnlig ved revisionen af de administrative procedurer for meddelelse af bevillinger til opfø-

relse af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder.

(21) Det er under visse forhold ikke muligt fuldt ud at sikre transmission og distribution af elektri-

citet fra vedvarende energikilder uden at påvirke nettets pålidelighed og sikkerhed, og garan-

tier i denne forbindelse kan derfor omfatte økonomisk kompensation.

(22) Omkostningerne ved tilslutning af nye producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder

bør være objektive, gennemskuelige og ikke-diskriminerende, og der bør tages behørigt hen-

syn til de fordele, som decentrale produktionsanlæg bibringer forsyningsnettet.

(23) Da de generelle mål for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af med-

lemsstaterne og derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre kan gennem-

føres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med

subsidiaritetsprincippet jf. traktatens artikel 5. Den detaljerede gennemførelse heraf bør dog

overlades til medlemsstaterne, således at de hver især kan vælge den ordning, der passer bedst

til deres særlige situation. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte

artikel, er direktivet ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at fremme en forøgelse af vedvarende energikilders bidrag til pro-

duktionen af elektricitet inden for det indre marked for elektricitet og skabe grundlaget for en kom-

mende fællesskabsramme herfor.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "vedvarende energikilder": vedvarende, ikke-fossile kilder (vind, sol, geotermisk varme,

bølge- og tidevandsenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra rensningsanlæg og

biogas)

b) "biomasse": den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug (omfattende

både vegetabilske og animalske stoffer) og skovbrug og fra nærstående industrier samt den

bionedbrydelige del af affald fra industri og husholdninger

c) "elektricitet fra vedvarende energikilder": elektricitet produceret på anlæg, hvor der udeluk-

kende benyttes vedvarende energikilder, samt den andel af elektricitet, der fremstilles på

grundlag af vedvarende energikilder på hybridanlæg, hvor der også benyttes konventionelle

energikilder, herunder elektricitet fra vedvarende energikilder, der benyttes til opfyldning af

systemer for oplagring, og med undtagelse af elektricitet fremstillet på grundlag af sådanne

systemer
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d) "elforbrug": den nationale elproduktion, herunder egenproduktion, plus import, minus eksport

(bruttoelforbrug).

Herudover anvendes definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af

19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet1.

Artikel 3

Vejledende nationale mål

1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at fremme et øget forbrug af elektricitet

fra vedvarende energikilder i overensstemmelse med de fastsatte vejledende, nationale mål, jf.

stk. 2. Foranstaltningerne bør stå i rimeligt forhold til det mål, der skal nås.

2. Senest den ................* og derefter hvert femte år vedtager og offentliggør medlemsstaterne en

rapport med de vejledende, nationale mål for det fremtidige forbrug af elektricitet fra vedvarende

energikilder udtrykt som en procentdel af elforbruget for de næste ti år. Rapporten skal ligeledes

indeholde en redegørelse for, hvilke foranstaltninger der er truffet eller påtænkes på nationalt plan

med henblik på at nå disse vejledende, nationale mål. Ved fastsættelsen af målene indtil 2010 skal

medlemsstaterne:

– tage hensyn til referenceværdierne i bilaget

                                                
1 EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20.
* 1 år efter direktivets ikrafttræden.
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– sørge for, at målene er forenelige med de nationale forpligtelser, de enkelte medlemsstater

måtte have påtaget sig inden for rammerne af de klimapolitiske forpligtelser, der er accepteret

af Fællesskabet i henhold til i Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention

om klimaændringer.

3. Medlemsstaterne offentliggør for første gang senest den .............* og siden hvert andet år en

rapport, der skal indeholde en analyse af, i hvilket omfang det er lykkedes at nå de vejledende,

nationale mål under hensyn især til klimatiske faktorer, der vil kunne påvirke gennemførelsen af

disse mål, og angive, i hvor høj grad de trufne foranstaltninger er i overensstemmelse med de natio-

nale klimapolitiske forpligtelser.

4. Kommissionen vurderer på grundlag af de i stk. 2 og 3 omhandlede rapporter fra medlems-

staterne, i hvilket omfang:

– medlemsstaterne har gjort fremskridt med hensyn til at nå deres vejledende, nationale mål

– de vejledende, nationale mål er forenelige med det samlede, vejledende mål om inden udgan-

gen af 2010 at nå op på 12% af bruttoenergiforbruget og navnlig den vejledende andel på

22,1% af elektricitet fra vedvarende energikilder af Fællesskabets samlede elforbrug i 2010.

Kommissionen offentliggør sine konklusioner i en rapport for første gang senest den .............** og

siden hvert andet år. Rapporten ledsages eventuelt af forslag til Europa-Parlamentet og Rådet.

                                                
* 2 år efter direktivets ikrafttræden.
** 3 år efter direktivets ikrafttræden.



5583/1/01 REV 1 HV/am 11
DG C III   DA

Artikel 4

Støtteordninger

1. Med forbehold af traktatens artikel 87 og 88 vurderer Kommissionen anvendelsen af sådanne

ordninger i medlemsstaterne, hvorefter elproducenter på grundlag af bestemmelser udstedt af de

offentlige myndigheder modtager direkte eller indirekte støtte, og som kunne virke begrænsende på

handelen, idet udgangspunktet skal være, at disse ordninger bidrager til virkeliggørelsen af målene i

traktatens artikel 6 og 174.

2. Senest den .................* forelægger Kommissionen en veldokumenteret rapport om de erfarin-

ger, der er gjort med anvendelsen og sameksistensen af de forskellige ordninger, der er omhandlet i

stk. 1. Rapporten ledsages om nødvendigt af et forslag til en fællesskabsramme for ordninger for

støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder.

Et forslag til ramme skal:

a) medvirke til at nå de vejledende, nationale mål

b) være forenelig med principperne for det indre marked for elektricitet

                                                
* 4 år efter direktivets ikrafttræden.
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c) tage hensyn til de forskellige vedvarende energikilders karakteristika, samt til de forskellige

teknologier og de geografiske forskelle

d) fremme en rationel anvendelse af vedvarende energikilder, være enkel og samtidig så effektiv

som muligt, navnlig i omkostningsmæssig henseende

e) omfatte tilstrækkelige overgangsordninger på mindst syv år for at fastholde investorernes til-

lid.

Artikel 5

Oprindelsesgaranti for elektricitet fra vedvarende energikilder

1. Senest den ..................* sikrer medlemsstaterne, at det kan garanteres, at elektricitet fra vedva-

rende energikilder faktisk er produceret fra sådanne energikilder, jf. definitionen i dette direktiv,

efter objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, som fastsættes af de enkelte med-

lemsstater. De sørger for, at der efter anmodning udstedes oprindelsesgarantier med dette formål.

2. Medlemsstaterne kan udpege et eller flere kompetente organer, der er uafhængige af elpro-

duktions- og eldistributionsaktiviteter, til at overvåge udstedelsen af oprindelsesgarantierne.

                                                
* 2 år efter direktivets ikrafttræden.
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3. Oprindelsesgarantierne skal:

– angive, hvilken energikilde den pågældende mængde elektricitet er produceret fra, angive

produktionsdatoer og -steder, og, hvis det drejer sig om vandkraftværker, præcisere de pågæl-

dende anlægs kapacitet, samt

– gøre det muligt for producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder at dokumentere, at

den elektricitet, de sælger, er elektricitet fra vedvarende energikilder i dette direktivs forstand.

4. Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende oprindelsesgarantier udstedt i henhold til stk. 2 som

bevis udelukkende for de i stk. 3 omhandlede bestemmelser. Enhver ikke-anerkendelse af oprindel-

sesgarantier som et sådant bevis - navnlig med henblik på forebyggelse af svig - skal ske på grund-

lag af objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Hvis en medlemsstat nægter at

anerkende en oprindelsesgaranti, kan Kommissionen forpligte den pågældende medlemsstat til at

anerkende oprindelsesgarantien, navnlig under hensyn til objektive, gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

5. Medlemsstaterne eller de kompetente organer indfører ordninger, der kan sikre, at oprindel-

sesgarantierne er korrekte og pålidelige, og de redegør i den i artikel 3, stk. 3, omtalte rapport for de

foranstaltninger, der er truffet til at sikre garantisystemets pålidelighed.

6. Efter at have hørt medlemsstaterne beskriver Kommissionen i den i artikel 8 nævnte rapport,

hvilken form og hvilke metoder medlemsstaterne vil kunne anvende for at garantere, at elektrici-

teten stammer fra vedvarende energikilder. Om nødvendigt forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet forslag om fælles regler i denne henseende.
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Artikel 6

Administrative procedurer

1. Medlemsstaterne eller de kompetente organer, medlemsstaterne har udpeget, vurderer de

nuværende nationale love og administrative bestemmelser om procedurer for meddelelse af bevil-

linger eller de øvrige procedurer, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 96/92/EF, vedrørende opførelse

af anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder, med det formål

– at fjerne lovgivningsmæssige og andre hindringer for øget produktion af elektricitet fra vedva-

rende energikilder

– at forenkle og fremskynde procedurerne på det relevante forvaltningsniveau, og

– at sikre, at reglerne er objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende samt fuldt ud i over-

ensstemmelse med de særlige karakteristika ved de forskellige vedvarende energikildetekno-

logier.

2. Medlemsstaterne offentliggør senest den ................* en rapport om den i stk. 1 omhandlede

vurdering, hvori det eventuelt angives, hvilke foranstaltninger der er eller vil blive truffet. Rappor-

tens formål er, for så vidt det er relevant i forbindelse med de nationale love og administrative

bestemmelser, at anføre de skete fremskridt, navnlig for så vidt angår:

– samordning mellem de forskellige forvaltningsorganer med hensyn til frister, modtagelse og

behandling af bevillingsansøgninger

                                                
* 2 år efter direktivets ikrafttræden.
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– muligheden for særlige retningslinjer for de projekter, der er omhandlet i stk. 1, og gennem-

førligheden af en hurtig planlægningsordning for producenter af elektricitet fra vedvarende

energikilder

– udpegelse af myndigheder, der skal optræde som mæglere i tvister mellem bevillingsmed-

delende myndigheder og bevillingsansøgere.

3. Kommissionen vurderer i den i artikel 8 nævnte rapport på grundlag af de rapporter fra med-

lemsstaterne, der er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, hvad der er bedste praksis med henblik

på at nå målene i stk. 1.

Artikel 7

Spørgsmål vedrørende elforsyningsnettet

1. Uden at det må gribe ind i elforsyningsnettets pålidelighed og sikkerhed og for så vidt nettets

kapacitet tillader det, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at trans-

missions- og distributionsnetoperatørerne inden for deres område garanterer transmission og distri-

bution af elektricitet fra vedvarende energikilder. De kan også tildele prioriteret adgang til elnettet

for elektricitet fra vedvarende energikilder.

2. Medlemsstaterne indfører en retlig ramme eller pålægger transmissions- og distributions-

netoperatører at udarbejde og offentliggøre deres standardregler for, hvem der skal bære omkost-

ningerne ved tekniske tilpasninger, f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, der er nødvendige

for integreringen af nye producenter, der leverer elektricitet fra vedvarende energikilder til det

sammenkoblede net.
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Reglerne skal bygge på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, i hvilke der

navnlig tages hensyn til samtlige de omkostninger og fordele i forbindelse med de pågældende pro-

ducenters tilslutning til nettet. Reglerne kan give mulighed for afvigende typer tilslutning.

3. Det skal pålægges transmissions- og distributionsnetoperatører at forelægge nye producenter,

der ønsker at blive tilsluttet, et omfattende og detaljeret skøn over, hvad tilslutningen vil koste.

Medlemsstaterne kan tillade, at producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder, som ønsker

at blive tilsluttet et net, udbyder tilslutningsarbejdet i licitation.

4. Medlemsstaterne indfører en retlig ramme eller pålægger transmissions- og distributions-

netoperatører at udarbejde og offentliggøre deres standardregler for fordelingen af omkostningerne

ved systeminstallationer, f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, mellem alle de producenter,

som drager nytte heraf.

Fordelingen skal gennemføres ved hjælp af en ordning, der baseres på objektive, gennemsigtige og

ikke-diskriminerende kriterier, hvori der tages hensyn til de fordele, som såvel oprindeligt og senere

tilknyttede producenter som transmissions- og distributionsnetoperatører har af tilslutningerne.

5. Medlemsstaterne tager i den i artikel 6, stk. 2, omtalte rapport ligeledes stilling til, hvilke for-

anstaltninger der skal træffes for at lette adgangen til forsyningsnettet for elektricitet fra vedvarende

energikilder. I rapporten skal det bl.a. vurderes, om det er muligt at indføre tovejsmåling.
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Artikel 8

Sammenfattende rapport

På grundlag af medlemsstaternes rapporter, i henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 2, fore-

lægger Kommissionen senest den 31. december 2005 og siden hvert femte år Europa-Parlamentet

og Rådet en sammenfattende rapport om gennemførelsen af dette direktiv.

Der skal i denne rapport:

– foretages en vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at få afspejlet de eksterne

omkostninger ved produktion af elektricitet, der ikke er fremstillet på grundlag af vedvarende

energikilder, og indvirkningen af statsstøtte til produktion af elektricitet fra vedvarende ener-

gikilder

– tages hensyn til medlemsstaternes muligheder for at nå de vejledende, nationale mål, der er

opstillet i artikel 3, stk. 2, til det samlede, vejledende mål i artikel 3, stk. 4, og til eventuel for-

skelsbehandling mellem forskellige energikilder.

Kommissionen forelægger sammen med rapporterne eventuelt yderligere forslag for Europa-

Parlamentet og Rådet.
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Artikel 9

Transposition

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv senest den .................*. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 10

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

                                                
* 2 år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

Referenceværdier for medlemsstaternes nationale, vejledende mål for andelen af elektricitet

fra vedvarende energikilder af

bruttoelforbruget inden udgangen af 2010*

Dette bilag indeholder referenceværdier for fastsættelsen af nationale, vejledende mål for andelen af

elektricitet fra vedvarende energikilder (VEK-E), jf. artikel 3, stk. 2

VEK-E - TWh 1997** VEK-E - % 1997*** VEK-E - % 2010***

Belgien 0,86 1,1 6,0
Danmark 3,21 8,7 29,0

Tyskland 24,91 4,5 12,5

Grækenland 3,94 8,6 20,1

Spanien 37,15 19,9 29,4
Frankrig 66,00 15,0 21,0

Irland 0,84 3,6 13,2

Italien 46,46 16,0 25,01

Luxembourg 0,14 2,1 5,72

Nederlandene 3,45 3,5 9,0

Østrig 39,05 70,0 78,13

Portugal 14,30 38,5 39,04

Finland 19,03 24,7 31,55

Sverige 72,03 49,1 60,06

Det Forenede Kongerige 7,04 1,7 10,0

Fællesskabet 338,41 13,9% 22%****

                                                
* I forbindelse med de referenceværdier, der er fastsat i dette bilag, går medlemsstaterne

nødvendigvis ud fra, at retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse tillader nationale
støtteordninger med henblik på at fremme elektricitet produceret fra vedvarende energikilder.

** Disse data refererer til den nationale produktion af VEK-E i 1997.
*** Bidragene i procent for så vidt angår VEK-E i 1997 og 2010 er baseret på den nationale

produktion af VEK-E divideret med bruttoelforbruget. For så vidt angår intern handel med
VEK-E (med anerkendt certificering eller registreret oprindelse) vil beregningen af disse
procentsatser få indvirkning på 2010-tallene for de enkelte medlemsstater, men ikke på det
samlede EF-tal.

**** Afrundet tal på grundlag af ovennævnte referenceværdier.
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1. Italien mener, at 22% ville være en realistisk procentsats ud fra den antagelse, at det indenlandske bruttoelforbrug i
2010 vil være 340 TWh.
Under hensyntagen til referenceværdierne i dette bilag har Italien forudsat, at den indenlandske bruttoelproduktion fra
vedvarende energikilder vil ligge på op til 76 TWh i 2010; i dette tal er medregnet bidraget fra den del af industrielt og
kommunalt affald, der ikke er biologisk nedbrydeligt, og som er anvendt i overensstemmelse med fællesskabslovgiv-
ningen på affaldshåndteringsområdet.
I denne forbindelse skal muligheden for at nå det vejledende mål bl.a. ses i sammenhæng med den faktiske størrelse af
den indenlandske efterspørgsel efter elektricitet i 2010.

2. Under hensyntagen til referenceværdierne i dette bilag mener Luxembourg, at målet for 2010 kun kan nås hvis:
•  det totale forbrug af elektricitet i 2010 ikke overstiger forbruget i 1997,
•  mængden af elektricitet fra vindkraft kan multipliceres med en faktor 15,
•  mængden af elektricitet fra biogas kan multipliceres med en faktor 208,
•  elektricitet fra Luxembourgs eneste kommunale forbrændingsanlæg, som i 1997 bidrog med halvdelen af den

elektricitet, der blev produceret fra vedvarende energikilder, kan medregnes fuldt ud,
•  mængden af elektricitet fra solenergi kan øges til 80 GWh,
•  og hvis det vil være teknisk muligt at opfylde ovenstående punkter på den afsatte tid.
Da der ikke findes nogen naturressourcer, vil en yderligere øgning af mængden af elektricitet fra vandkraftværker ikke
være relevant.

3. Østrig mener, at 78,1% vil være en realistisk procentsats ud fra den antagelse, at det indenlandske bruttoelforbrug vil
være 56,1 TWh i 2010. Eftersom produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder er yderst afhængig af vand-
kraft og derfor af den årlige nedbør, bør tallene for 1997 og 2010 derfor beregnes ud fra en langsigtet model, der er
baseret på hydrologiske og klimatiske forhold.

4. I forbindelse med de referenceværdier, der er fastsat i dette bilag, erklærer Portugal, at forudsætningen for, at Portugal
vil kunne fastholde 1997-andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder som et vejledende mål for 2010, er:
– at det vil være muligt at videreføre den nationale elektricitetsplan med opførelse af nye vandkraftværker med

en kapacitet på over 10MW;
– at anden produktionskapacitet baseret på vedvarende energikilder, som kun er mulig med statsstøtte, øges med

en årlig rate, der er otte gange større, end det har været tilfældet i den seneste tid.
Disse forudsætninger indebærer, at ny kapacitet baseret på vedvarende energikilder, ekskl. store vandkraftværker, øges
med en rate, der er to gange større end raten for stigningen i bruttoelforbruget.

5. I den finske handlingsplan til fremme af vedvarende energikilder er der opstillet mål for omfanget af anvendelsen af
vedvarende energikilder i 2010. Disse mål er opstillet på grundlag af omfattende baggrundsundersøgelser. Handlings-
planen blev godkendt af regeringen i oktober 1999.
Ifølge den finske handlingsplan skal elektricitet fra vedvarende energikilder udgøre en andel på 31% i 2010. Dette
vejledende mål er meget ambitiøst, og for at nå det vil det kræve omfattende tilskyndelsesforanstaltninger i Finland.

6. Under hensyntagen til referenceværdierne i dette bilag bemærker Sverige, at muligheden for at nå målet i høj grad
afhænger af de klimatiske faktorer, som har kraftig indflydelse på størrelsen af vandkraftproduktionen, navnlig varia-
tioner i nedbørsforholdene, nedbørens fordeling i løbet af året og vandtilgangen. Mængden af elektricitet fra vandkraft
kan variere betydeligt. I særligt tørre år kan produktionen ligge på 51 TWh, mens den kan nå op på 78 TWh i våde år.
Tallet for 1997 bør derfor beregnes ved hjælp af en langsigtet model baseret på videnskabelig viden om hydrologi og
klimaændringer.
I lande med en betydelig vandkraftproduktion er det en udbredt metode at anvende statistikker over vandtilgangen, der
dækker en periode af 30-60 år. Ifølge svensk metodik og på grundlag af forholdene i perioden 1950-1999 med korrek-
tion for variationer i den totale vandkraftproduktionskapacitet og vandtilgang i perioden, udgør den gennemsnitlige
vandkraftproduktion 64 TWh, hvilket svarer til et 1997-tal på 46%, og Sverige mener derfor, at 52% er et mere rea-
listisk tal for 2010.
Endvidere er Sveriges mulighed for at nå målet begrænset på grund af den kendsgerning, at de resterende, uudnyttede
floder er beskyttet ved lov. Herudover er Sveriges evne til at nå målet i høj grad afhængig af:
– udvidelsen af kraftvarmeproduktionen i forhold til befolkningstætheden, kravet om udvikling af varme og tek-

nologi, navnlig om forgasning af sortlud, og
– tilladelse til vindkraftanlæg i overensstemmelse med nationale love, offentlighedens accept, teknologiudvikling

og udvidelse af nettet.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 5. juni 2000 fremsendte Kommissionen Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden

for det indre marked for elektricitet1. Dette forslag var baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 16. november 20002. Det Økonomiske og

Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgav udtalelse3 henholdsvis den 20. og 21. septem-

ber 2000.

3. Den 3. januar 2001 sendte Kommissionen Rådet et ændret forslag4.

4. Den 23. marts 2001 vedtog Rådet sin fælles holdning i henhold til traktatens artikel 251.

II. FORSLAGETS FORMÅL OG BAGGRUND

5. Formålet med dette forslag er at skabe en fælles ramme for at fremme en forøgelse af

vedvarende energikilders bidrag til produktionen af elektricitet inden for det indre mar-

ked for elektricitet. Målsætningen er at fordoble de vedvarende energikilders andel fra

de nuværende 6% til 12% af det indre bruttoenergiforbrug inden 2010, således som det

foreslås i Kommissionens hvidbog om vedvarende energikilder (1997).

For at nå denne målsætning foreslår Kommissionen, at medlemsstaterne sætter sig nati-

onale mål for det fremtidige forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder. Disse

mål skal også være forenelige med de nationale forpligtelser inden for rammerne af

Kyoto-protokollen. Bilaget til forslaget indeholder vejledende tal for disse mål.

                                                
1 EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 320-327.
2 Endnu ikke offentliggjort i EFT; jf. dok. 13100/00 CODEC 857 ENER 90 ENV 395.
3 Det Økonomiske og Sociale Udvalg: EFT C 367 af 20.12.2000, s. 5.

Regionsudvalget: EFT C 22 af 24.1.2001, s. 27.
4 Endnu ikke offentliggjort i EFT; jf. dok. 5244/01 ENER 2 ENV 29 CODEC 27.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Vigtigste ændringer

6. Efter gennemgangen konkluderede Rådet, at direktivet først og fremmest bør fokusere

på at fremme de vedvarende energikilders bidrag til produktionen af elektricitet snarere

end på at skabe en fælles ramme til dette formål. Artikel 1 er derfor omformuleret i

overensstemmelse hermed. Desuden vil traktatens artikel 175, stk. 1, være det relevante

retsgrundlag i betragtning af den meget begrænsede harmonisering, der vil kunne opnås

med dette direktiv, og miljømålsætningernes betydning.

7. Den fælles holdning bibeholder (artikel 2) en bredere definition af vedvarende energi-

kilder, navnlig med hensyn til a) biomasse for at udvide udvalget af vedvarende energi-

kilder, der kan anvendes af medlemsstaterne, idet det samtidig slås fast (betragtning 8),

at medlemsstaterne skal overholde gældende fællesskabslovgivning om affald, når de

anvender affald som energikilde; og b) vandkraft, da der ikke synes at være grund til at

udelukke vandkraft som "ikke vedvarende" over en given kapacitetstærskel. Der gives

imidlertid oplysning om kapacitet i oprindelsesgarantien (artikel 5).

8. Den fælles holdning præciserer (artikel 3), at de nationale mål, som medlemsstaterne

sætter sig for det fremtidige forbrug af elektricitet produceret fra vedvarende energikil-

der, skal være vejledende. Disse mål fastsættes på grundlag af høje referenceværdier,

som er anført i bilaget til direktivet sammen med de betingelser, som en række med-

lemsstater har opstillet for at kunne nå deres nationale målsætninger. Som det fremgår

af disse betingelser, kan visse faktorer, som medlemsstaterne kun har ringe eller ingen

kontrol over, påvirke muligheden for at nå målene. Dette er en at grundene til, at Rådet

finder vejledende mål mere hensigtsmæssige og realistiske end obligatoriske mål. Også

subsidiaritet er en væsentlig betragtning i så henseende.

9. Det erkendes, at støtteordninger med henblik på at fremme elektricitet produceret fra

vedvarende energikilder spiller en central rolle, navnlig med henvisning til retningslin-

jerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (fodnote til bilaget).
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10. Det noteres i den fælles holdning, at handel med elektricitet fra vedvarende energikilder

og forbrugernes valg vil blive lettet ved at garantere elektricitetens oprindelse, og det

præciseres (artikel 5 og betragtning 10), at den gensidige anerkendelse af oprindelses-

garanti kun vedrører disse garantier som bevis for elektricitetens oprindelse, og at køb

af og ordninger for disse garantier ikke nødvendigvis vil få betydning for opfyldelsen af

de nationale kvoteforpligtelser eller for retten til at blive omfattet af de nationale støtte-

ordninger.

11. I den fælles holdning (artikel 7, stk. 1) erkendes det, at det på grund af tekniske be-

grænsninger eller distributionssystemernes organisering ikke altid er muligt at tildele

prioriteret adgang i snæver forstand til transmission og distribution af elektricitet fra

vedvarende energikilder, idet transmission og distribution af denne elektricitet dog skal

garanteres.

12. I den fælles holdning er datoerne for de forskellige rapporteringskrav (artikel 3, 4, 6

og 8) blevet ændret af konsekvenshensyn og for at sikre, at medlemsstaternes foran-

staltninger får lov til at virke i så lang tid, at der kan rapporteres om et resultat. På

samme måde tilstræbes det at begrænse indberetningernes indhold (f.eks. i artikel 6) og

de administrative skridt, medlemsstaterne skal tage (f.eks. i artikel 5), til det, der er

nødvendigt for at nå direktivets mål.

13. I det omfang det har været muligt, er præamblen blevet omformuleret i overensstem-

melse med den interinstitutionelle aftale om retningslinjer for lovgivningens affattelse.

Dette har medført, at en række betragtninger i Kommissionens ændrede forslag er ud-

gået.

B. Europa-Parlamentets ændringer

14. På grundlag af ovenstående bemærkninger har Rådet helt eller delvis og i nogle tilfælde

med hensyn til substansen overtaget en tredjedel af de 55 ændringer, som Europa-

Parlamentet har vedtaget, herunder ændring 14, 42 og 64, afsnit 2, som Kommissionen

havde forkastet. Det besluttede ikke at overtage ændring 3, 4, 5, 16, 24, 37, afsnit 1, 56

og 59 samt ændring 6, 7, 8 (afsnit 2), 9, 12-14, 23, 25, 26, 28-35, 42-47, 50-52, 58, 60,

64, 65 og 68, som Kommissionen havde forkastet.
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– ændring 3: denne ændring blev ikke godkendt som sådan, skønt den fælles hold-
ning anerkender betydningen af miljømæssige hensyn blandt andet ved at fast-
holde artikel 175 som retsgrundlag;

– ændring 4 og 16: disse ændringer blev ikke godkendt som sådanne, men den fæl-
les holdning fremhæver flere steder betydningen af støtte til vedvarende energi-
kilder (f.eks. i betragtning 12 og 14, artikel 4, og i bilaget), nedbringelse af om-
kostningerne (betragtning 16 og 17) og styrkelse af konkurrenceevnen (betragt-
ning 16 og 18);

– ændring 8: spørgsmålet om importafhængighed er behandlet f.eks. i betragtning 1
og 2;

– ændring 59: denne ændring blev ikke godkendt som sådan, skønt støtte til vedva-
rende energikilder (herunder vandkraft) er behandlet flere steder;

– ændring 13: øget konkurrenceevne for elektricitet fra vedvarende energikilder og
markedskræfternes rolle i den forbindelse behandles f.eks. i betragtning 16-18;

– ændring 17 og 18: betragtning 16 afspejler de fleste af disse ændringer, idet den
dog undgår gentagelse og bibeholder en overgangsperiode på mindst 7 år i stedet
for mindst 10 (der erindres om, at Kommissionen foreslog højst 10 år);

– ændring 24: godkendes ikke, da der i direktivets dispositive del intet siges om
muligheden for, at der er biomasse til rådighed til "normalt" brug;

– ændring 27: med hensyn til substansen deler Rådet (artikel 2, stk. 1 og 2) Europa-
Parlamentets holdning, som medfører en bredere opfattelse af begrebet vedva-
rende energikilder, navnlig biomasse, men er samtidig enig med Kommissionen i,
at tørv ikke bør medtages;

– ændring 56: Rådet finder, at Kommissionens rapport bør evaluere en bred vifte af
ordninger, hvorefter en elektricitetsproducent modtager direkte eller indirekte
støtte, uden at det ønsker at foregribe rapportens indhold eller rækkevidde. Det er
derfor ikke nødvendigt med en detaljeret opregning af indholdet;

– ændring 37, afsnit 2: behovet for internalisering af eksterne omkostninger ved
produktion af elektricitet behandles i betragtning 12 - i forbindelse med fælles-
skabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse - og eksterne
omkostninger ved elektricitet, der ikke er fremstillet på grundlag af vedvarende
energikilder, er omhandlet i artikel 8;

– ændring 37, afsnit 1: er overflødigt, da a) miljøbeskyttelseskravene skal integreres
i Fællesskabets andre politikker også på det indre marked; b) det i artikel 4, stk. 2,
allerede fastslås, at rammen for støtteordninger skal medvirke til at nå de nationale
mål, som selv er knyttet til miljømålsætninger (fremme af elektricitet fra vedva-
rende energikilder, forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen);

– ændring 38 og 39: er delvis medtaget efter de retningslinjer, der er foreslået af
Kommissionen;

– ændring 64, afsnit 2: artikel 4, stk. 1, omfatter støtteordninger, som eventuelt kan
have handelsbegrænsende virkning som følge af, at de bidrager til miljømålsæt-
ninger;

– ændring 48 og 66 ad artikel 8, stk. 3: betragtning 12 og den første fodnote til bila-
get bekræfter, at fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyt-
telse bør anerkende behovet for offentlig støtte til vedvarende energikilder;

– ændring 48 og 66 ad artikel 8, stk. 5: på dette meget tidlige stadium forekommer
det ikke realistisk at kræve, at Kommissionen fastlægger mål for perioden 2010-
2020;

– ændring 49: skønt Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at fristen for gennem-
førelse bør fastsættes som en bestemt tidsperiode efter direktivets ikrafttræden,
mener det, at det vil være nødvendigt med to år (i stedet for et) for direktivets
gennemførelse i national lovgivning.

________________________
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2000/0116 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder på det indre marked for

elektricitet

1. Baggrund

Kommissionen vedtog et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af
elektricitet fra vedvarende energikilder på det indre marked for elektricitet1 den 10. maj 2000
(dok. KOM(2000) 279 endelig udgave – 2000/0116/COD).

Dette forslag fra Kommissionen blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet den 31. maj 2000.

Europa-Parlamentet afgav ved førstebehandlingen den 16. november 2000 udtalelse, hvori det
fremsatte 68 ændringsforslag. Kommissionen godkendte 10 ændringsforslag fuldt ud og 12
ændringsforslag delvis2.

Kommissionens ændrede forslag blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet den
29. december 20003.

Rådet nåede til politisk enighed om forslaget den 5. december 2000 og den 28. marts 2001
blev den fælles holdning enstemmigt vedtaget; denne meddelelse drejer sig om den
pågældende fælles holdning.

2. Oprindelse og målsætninger for Kommissionens forslag

Kommissionens tiltag kom som svar på de ønsker, der var blevet fremsat af Europa-
Parlamentet og Rådet, om et forslag vedrørende elektricitet fra vedvarende energikilder.

Følgelig fremsatte Kommissionen et forslag med det strategiske mål at skabe en ramme for
den betydelige stigning på mellemlang sigt i elektricitet fra vedvarende energikilder og
fremme den adgang til det indre elektricitetsmarked.

Kommissionens forslag har til hensigt at give forskriftsmæssig sikkerhed, samtidig med at
nærhedsprincippet overholdes, ved at hver medlemsstat har stor autonomi til at tage hensyn til
landets særlige forhold.

1 COM (2000) 279 final
2 A5-0320/2000
3 COM (2000) 884 final
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3. Bemærkninger til den fælles holdning

(a) Generelt

Sagens politiske betydning blev anerkendt af Rådet/energi den 11. maj 1999, der
opfordrede Kommissionen til at fremsætte et konkret forslag til en fællesskabsramme
for adgangen for elektricitet fra vedvarende energikilder til det indre marked.
Europa-Parlamentet bad i sin beslutning om elektricitet fra vedvarende energikilder
fra den 26. maj 1998 og 30. marts 2000 Kommissionen om et forslag på dette
område.

Det franske og nu senest det svenske formandskab har behandlet forslaget som en høj
prioritet.

Europa-Parlamentet tilpassede sin egen arbejdsgang for at gøre sin stilling til kende i
tide til at kunne være nyttig for medlemsstaternes forhandling i Rådet.

Kommissionen beklager, at Rådet har valgt EF-traktatens artikel 175, stk. 1, som
retsgrundlag i strid med Kommissionens forslag baseret på artikel 95, der efter
Kommissionens mening var det passende grundlag. Kommissionen mener, at Rådets
valg ikke må danne præcedens.

Kommissionen mener imidlertid, at ikke alle de løsninger, Rådet har vedtaget og
siden indarbejdet i den fælles holdning af 28. marts 2001, falder i tråd med
Kommissionens forslag og imødekommer ikke Europa-Parlamentets væsentligste
bekymringer. Særlig inkludering af bionedbrydeligt affald i definitionen af biomasse
vil kunne give incitament til affaldsforbrænding og derved modvirke genbrugs- og
genanvendelsesmålsætningerne i Fællesskabets affaldsforvaltningshierarki.
Kommissionen ville have foretrukket, at forbrænding af kommunalt affald, der ikke
er udskilt, ikke ville blive betragtet som en vedvarende energikilde. Da det imidlertid
er nødvendigt at tage et vigtigt skridt fremad i Den Europæiske Unions bestræbelser
på at fremme elektricitet fra vedvarende energikilder, kan Kommissionen acceptere
Rådets holdning som et kompromis.

(b) Den fælles holdnings hovedelementer i forhold til de ændringsforslag, Europa-
Parlamentet ønskede

De væsentligste mål med Europa-Parlamentets ændringsforslag til forslaget var:

• en bredere definition af vedvarende energikilder

• at have bindende nationale mål for forbruget af elektricitet fra vedvarende
energikilder, der skal føre til en samlet andel på 23,5% i 2010

• at indfører garantier for oprindelsen af elektricitet fra vedvarende og ikke
vedvarende energikilder

• at give et tydeligt signal til fordel for nationale støtteordninger til fremme af
elektricitet fra vedvarende energikilder

• at indføre faste regler for fordelingen af omkostninger i forbindelse med
tilslutning til og udbygning af elforsyningsnettet.
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Definition af vedvarende energikilder

Kommissionens oprindelige forslag anvendte en ret restriktiv definition på biomasse, der ville
have udelukket biogasser og bionedbrydelige dele af kommunalt affald og industriaffald.
Europa-Parlamentet og alle medlemsstaterne mente, der var brug for en bredere definition.
Den fælles holdnings ordlyd imødekommer dette mål og fremhæver behovet for at overholde
fællesskabslovgivningen om affaldsforvaltning. Den fælles holdning går videre end Europa-
Parlamentet. Europa-Parlamentet foreslog, at den bionedbrydelige del af kommunalt affald og
industriaffald skulle udskilles før energiudvinding, men i den fælles holdning anerkendes den
genvindelige del af affaldsstrømme, selv når den behandles sammen med den ikke
genvindelige del heraf, f.eks. ved affaldsforbrænding. I det tilfælde den bionedbrydelige del
udskilles, ønsker Europa-Parlamentet desuden at begrænse elektricitetsudvinding fra
biomasse til kun fra forrådning, hvorved andre energigenvindingsprocesser udelukkes.

Det er vigtigt at bemærke, at den fælles holdning ikke rører ved definitionen på elektricitet fra
vedvarende energikilder, der siger, at medlemsstaterne kun kan medregne delen af elektricitet
fra vedvarende energikilder i anlæg, der anvender vedvarende og ikke vedvarende
energikilder, såsom affaldsbehandlingsanlæg. Kommissionen mener følgelig, at definitionen
af biomasse i den fælles holdning udtrykker en vigtig fælles forståelse i Rådet, der kan
forsvares på et teknisk grundlag.

Den fælles holdnings ordlyd indeholder ligeledes alle former for vandkraft, uafhængig af dens
kapacitet. Kommissionens oprindelige forslag havde udelukket vandkraft med en kapacitet på
over 10 MW fra definitionen af vedvarende energikilder, eftersom den generelt er
konkurrencedygtig (betragtning 12 i det oprindelige forslag), og ikke behøver særlig støtte.
Kommissionen havde i sit oprindelige forslag formodet, at medtagelse af al vandkraft i
definitionen ville gøre store kommercielle vandkraftanlæg støtteberettigede i henhold til en
fremtidig fælles støtteordning. Den fælles holdning tydeliggør, at forslaget til en kommende
støtteordning bør tage hensyn til egenskaberne ved de forskellige vedvarende energikilder
sammen med de forskellige teknikker, og indfører således en generel forholdsregel om at
centrere offentlig støtte om kilder og teknikker, der endnu ikke er konkurrencedygtige.
Kommissionen mener følgelig, at ordlyden af den fælles holdning fortsat falder i tråd med det
oprindelige forslag.

Den fælles holdning medtager ikke tørv i definitionen på vedvarende energikilder som
Europa-Parlamentet ønskede. Kommissionen finder ligeledes, at tørv ikke er en egentlig
vedvarende energikilde, da dens fornyelighedsperiode varer adskillige tusinde år.

Mål for forbruget af elektricitet fra vedvarende energikilder

Parlamentet godkendte fremgangsmåden i Kommissionens forslag om at sætte nationale mål
for forbruget af elektricitet fra vedvarende energikilder, der tilsammen ville blive et globalt
mål, som er i overensstemmelse med Fællesskabets målsætninger på dette område, dvs. 12 %
andel af vedvarende energikilder i det indre bruttoenergiforbrug i 2010 og navnlig med
22,1 % indikativ andel af elektricitet fra vedvarende energikilder i Fællesskabets samlede
elektricitetsforbrug i 2010.

Parlamentet mente, at disse kvantitative nationale mål skulle være bindende i stedet for
indikative som i Kommissionens forslag, og at elektricitetsmålet skulle hæves til 23,5%,
baseret på et scenario for elforbrug, der formoder meget store forbedringer i
energieffektiviteten. Kommissionen er meget tilfreds med at se, at den fælles holdning
indeholdernationalemål for forbruget af elektricitet fra vedvarende energikilder og derved
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afspejler ideen i det oprindelige forslag. Vigtigst af alt: ved at vedtage den fælles holdning
enedes Rådet om en byrdefordeling af det overordnede elektricitetsmål medlemsstaterne
imellem, medens Europa-Parlamentet havde foreslået, at byrdefordelingen kunne aftales i de
12 måneder efter direktivets ikrafttrædelse. Kun tre lande har anmodet om reduktion af deres
nationale mål (FI, P, NL); summen af de nationale mål bliver dog stadig på en afrundet
overordnet andel på 22%. Adskillige medlemsstaterne indsatte en erklæring i bilaget til
direktivet, der mere detaljeret skitserer på hvilke tekniske og økonomiske betingelser, de
nationale mål kan nås. Dette viser, hvor seriøse medlemsstaterne er med hensyn til at nå deres
nationale mål, selv om det af natur er indikativt og ikke bindende. Således er Europa-
Parlamentets overordnede målsætning - en seriøs forpligtelse fra regeringernes side til at
fremme elektricitet fra vedvarende energikilder - blevet nået.

Oprindelsesgaranti

Parlamentet fandt, at ordlyden af direktivet var blevet tydeligere, således at det er absolut
sikkert, at oprindelsesgaranti for elektricitet fra vedvarende energikilder ikke forveksles med
de omsættelige grønne certifikater. Den fælles holdning indførte ændringer i tråd med dem,
Parlamentet foreslog, og indsatte navnlig en betragtning (nr. 11), der erklærer, at det er vigtigt
at skelne klart mellem oprindelsesgaranti og grønne certifikater.

Parlamentet ønskede at udvide oprindelsesgaranti til alle energikilder, men den fælles
holdning kræver, at der kun indføres oprindelsesgaranti for elektricitet fra vedvarende
energikilder, hvis der foreligger en anmodning herom. Dette er udtryk for medlemsstaternes
ønske om at undgå en unødig bureaukratisk byrde, hvis der ikke er noget nationalt krav om
oprindelsesgaranti. Dette kunne være tilfældet for en medlemsstat, der ikke er interesseret i at
udvikle grænseoverskridende samhandel med elektricitet fra vedvarende energikilder, hvor
adskillige medlemsstaterne kræver anerkendelse af oprindelsesgaranti. Den fælles holdning
afspejler her nogle medlemsstaternes modstand mod at fremhæve samhandel til fremme af
elektricitet fra vedvarende energikilder og er således i tråd med Europa-Parlamentets ønske
om ikke at blande sig i fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder inden for de
forskellige nationale ordninger.

Støtteordninger

Kommissionens oprindelige forslag ville ikke indføre en harmoniseret støtteordning til fordel
for elektricitet fra vedvarende energikilder, men foreskrev, at Kommissionen om nødvendigt
ville fremsætte et sådant forslag senest fem år efter direktivets ikrafttrædelse. Det foreskrev
ligeledes, at eventuelle forslag ville indeholde tilstrækkelige overgangsperioder til at bevare
investorernes tillid. Europa-Parlamentet støttede fuldt ud denne indfaldsvinkel, men fandt, at
direktivet burde give et tydeligere signal til fordel for videreførelse af de igangværende
støtteordninger. Parlamentet ønskede også en klar balance mellem miljømæssige og
konkurrenceorienterede kriterier i en fremtidige fælles støtteordning. Ordlyden af den fælles
holdning afspejler fuldstændigt de spørgsmål, som Europa-Parlamentet tog op.
Medlemsstaterne enedes om, at et eventuelt kommissionsforslag til en fælles støtteordning
skulle indeholde overgangsperioder på mindst syv år. Der blev desuden indført ændringer for
at lægge større vægt på miljøaspekterne af en kommende harmoniseret støtteordning.

Medlemsstaterne så næsten på samme måde som Europa-Parlamentet en klar forbindelse
mellem direktivets målsætninger og revisionen at retningslinjerne for statsstøtte, hvad angår
støtte til miljøbeskyttelse. Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet mente virkelig, at
direktivet ville forpligte medlemsstaterne til at iværksætte realistiske foranstaltninger,
herunder offentlig støtte, til at fremme elektricitet fra vedvarende energikilder, skulle
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Kommissionens statsstøttepolitik falde i tråd med sådanne bestræbelser. Den 5. december
2000, den dag medlemsstaterne nåede til politisk enighed, afgav Kommissionen i
kompromisets ånd og for at lade muligheden stå åben for fremskridt i denne vigtige sag, en
erklæring om, at de fremtidige retningslinjer for statsstøtte ville være i overensstemmelse med
Fællesskabets politik til fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder.

Det bør i denne forbindelse nævnes, at Kommissionen vedtog sine reviderede retningslinjer
for støtte til miljøbeskyttelse den 22. december 2000. I henhold til de reviderede
statsstøtteregler får medlemsstaterne forskellige muligheder for at give statsstøtte til
elektricitet fra vedvarende energikilder. En af disse muligheder er bl.a., at medlemsstaterne
under visse omstændigheder kan kompensere producenter af vedvarende energi for de
undgåede eksterne omkostninger ved at have undgået at anvende konventionelle energikilder.
Europa-Parlamentet og adskillige medlemsstaterne havde foreslået denne fremgangsmåde, da
de tog stilling til direktivet.

Spørgsmål vedrørende elforsyningsnettet

I Kommissionens oprindelige forslag var det foreslået at give fortrinsret til levering af
elektricitet fra vedvarende energikilder, og dette blev støttet af Europa-Parlamentet. Ordlyden
af den fælles holdning indfører derimod et bredere koncept af garanteret adgang til elektricitet
fra vedvarende energikilder. Den fælles holdning overlader det stadig til medlemsstaterne at
give fortrinsret til elektricitet fra vedvarende energikilder. Ændringen til garanteret adgang
forekommer nødvendig, da nogle medlemsstater allerede garanterer adgang for alle
producenter af elektricitet (vedvarende som ikke vedvarende energikilder) som en offentlig
tjeneste. Indførelse af fortrinsret i denne retlige sammenhæng medfører en inkompatibel
diskriminering til fordel for en bestemt energikilde. Kommissionen tilslutter sig begrebet med
garanteret adgang, da det giver en sammenlignelig, hvis ikke identisk, fordel for producenter
af vedvarende elektricitet som fortrinsret til adgang, dvs. sikkerhed for at overbelastning af
nettet ikke forhindrer en producent af elektricitet fra vedvarende energikilder i at levere sit
produkt i henhold til en gældende kontrakt.

Den fælles holdnings ordlyd følger ikke Parlamentet i at indføre en fast fordeling af
omkostninger for teknisk tilpasning af elnettet, såsom nettilslutninger og netudbygninger, der
er nødvendige for at integrere en ny producent af elektricitet fra vedvarende energikilder.
Parlamentet havde foreslået, at nettilslutningsomkostninger skulle bæres af producenterne,
medens netudbygningsomkostninger skulle bæres af transmissionsnetoperatører. Dette ville
efter Kommissionens mening imidlertid kun passe på bestemte teknikker (f.eks. vindenergi),
men kunne straffe andre teknikker (f.eks. fotovoltaisk), der ikke er i stand til at betale for alle
tilslutningsomkostningerne. Den fælles holdning følger Kommissionens oprindelige forslag
og overlader det til medlemsstaterne at foreslå en fordeling af transmissionsnetsomkostninger,
der bedst passer til de nationale forhold, forudsat at eventuelle omkostninger, der afkræves
producenter af el fra vedvarende energikilder, er blevet gjort dem bekendt på forhånd - ved
offentliggørelse af standardiserede regler - og baseret på objektive, gennemskuelige og ikke
diskriminerende kriterier. For imidlertid at undgå, at en dominerende
transmissionsnetsoperatør opkræver monopolomkostninger af en eventuel producent, siger
den tekst som Parlamentet foreslog, at medlemsstaterne kan indføre mulighed for offentlig
udbud i forbindelse med nettilslutningsarbejder.
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4. Konklusioner

Kommissionen finder, at den fælles holdning vedtaget af Rådet den 28. marts 2001 generelt
følger ånden i Kommissionens forslag fra 10. maj 2000, der blev fremsat som svar på
bekymringer, både Rådet og Europa-Parlamentet havde givet udtryk for.

Hvor den fælles holdning afviger fra Kommissionens forslag, er det for det meste for at
tydeliggøre begreber og fremgangsmåder i den oprindelige tekst; dette gælder i særdeleshed
for støtteordninger og spørgsmål vedrørende elforsyningsnettet.

Hvad angår definitionen på biomasse, ville Kommissionen have foretrukket, at den fælles
holdning mere havde bidraget til en optimal affaldsforvaltning.

Hvad angår specielt støtteordninger forsøger den fælles holdning i tråd med Europa-
Parlamentets udtalelse at sikre, at der træffes tilstrækkelige forholdsregler, således at et
fremtidigt kommissionsforslag om harmoniserede europæiske støtteordninger ikke på forhånd
modvirker nationale støtteordninger.

Kommissionen er overbevist om, at den fælles holdning har opnået en hårfin balance mellem
kraftigt fremmende foranstaltninger til fordel for elektricitet fra vedvarende energikilder uden
at underminere udviklingen af det indre elektricitetsmarked.

Kommissionen anbefaler derfor Europa-Parlamentet denne fælles holdning.

5. Kommissionens erklæring til protokollen

Kommissionen har anmodet om, at der indføres følgende erklæring ved vedtagelsen af den
fælles holdning:

“Kommissionen mærker sig Rådets enstemmige enighed med henblik på at vedtage en fælles
holdning. Den beklager dog, at Rådet har valgt EF-traktatens artikel 175, stk. 1, som
retsgrundlag og ikke Kommissionens forslag om artikel 95, der efter Kommissionens mening
var det mest hensigtsmæssige grundlag. Kommissionen anser ikke Rådets valg for at danne
præcedens.”


