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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 45 %, der skal ledsages 

af bindende nationale mål. De bindende 

nationale mål bør fordeles på retfærdig og 

hensigtsmæssig vis. Det er 

hensigtsmæssigt at gøre dette ved at 

fordele den krævede totale stigning i 

anvendelsen af energi fra vedvarende 

energikilder mellem medlemsstaterne på 

grundlag af en ensartet stigning i hver 

medlemsstats andel vægtet i forhold til 

deres BNP og justeret, således at deres 

udgangspunkter afspejles, og ved at 

foretage opgørelserne i udvidet endeligt 

energiforbrug, idet der tages hensyn til 

medlemsstaternes hidtidige bestræbelser 

for så vidt angår anvendelsen af energi 

fra vedvarende energikilder. 

Medlemsstaterne bør redegøre nærmere 

for deres eksisterende og planlagte 

politikker og foranstaltninger til 

opfyldelse af deres bindende nationale mål 

som led i deres integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i forbindelse med 

den forvaltningsproces, der er fastlagt i 

forordning [forvaltning]. 

Or. en 
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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 et bindende EU-

minimumsmål for den samlede andel af 

energi fra vedvarende kilder i det udvidede 

endelige energiforbrug 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, VE-fællesskaber og 

anvendelse af vedvarende energi i 

sektorerne opvarmning og køling og 

transport, grænseoverskridende og 

regionalt samarbejde mellem 

medlemsstater og med tredjelande via 

statistisk overførsel mellem 

medlemsstater, fælles projekter, fælles og 

åbne udbud og fælles støtteordninger, 

oprindelsesgarantier, administrative 

procedurer og information og uddannelse 

samt adgang til el- og gasnettet og 

infrastrukturer for opvarmning og køling 

med energi fra vedvarende energikilder. 

Det fastlægger bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterier 
for biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler. 
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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, 

beregnet i henhold til dette direktiv, i dens 

udvidede endelige energiforbrug i 2030 

mindst svarer til 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 skal være i 

overensstemmelse med det bindende EU-

mål om, at energi fra vedvarende 

energikilder skal udgøre mindst 45% af 

EU's udvidede endelige energiforbrug i 

2030. Medlemsstaterne skal træffe 

foranstaltninger, der har til formål 

effektivt at sikre, at andelen af energi fra 

vedvarende energikilder svarer til eller 

overstiger den, der fremgår af det forløb, 

der er fastlagt i bilag I, del Aa. Disse 

foranstaltninger skal indgå i de 

integrerede nationale energi- og 

klimaændringsplaner og meddeles 

Kommissionen i henhold til forordning 

[om forvaltningen af energiunionen]. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Uanset stk. 1 skal medlemsstaterne 

sørge for, at der ikke ydes finansiel støtte 

til udvinding af energi fra forbrænding af 

kommunalt affald eller for 

medforbrænding i cementovne i 2021. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag kræves for at sikre, at man ikke handler i strid med affaldshierarkiet 

eller hindrer overgangen til en mere bæredygtig affaldsforvaltning og en cirkulær økonomi. 

Faktisk kan finansielle incitamenter for energi genereret fra kommunalt affald forvride 

markedet ved at gøre det relativt billigere at genvinde energi fra affald frem for at forebygge 

eller genanvende det. 



 

AM\1143296DA.docx  PE614.327v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.1.2018 A8-0392/341 

Ændringsforslag  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 4 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Støtteordninger for elektricitet fra 

biomassekilder skal udformes således, at 

forvridninger af råvaremarkederne 

undgås. 

Or. en 

Begrundelse 

De vedvarende teknologier, der er afhængige af biomasse, især træbiomasse, kan konkurrere 

med andre brugere om den samme ressource. Den konkurrencemæssige risiko bør fremhæves, 

og støtteordningen bør prioritere materialegenbrug i stedet for energiudnyttelse. Offentlige 

myndigheder bør sikre, at ressourcerne anvendes på den mest effektive måde ud fra såvel et 

økonomisk som et miljømæssigt synspunkt, og tilskynde til kaskadeanvendelse af biomasse. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved beregningen af en medlemsstats 

udvidede endelige energiforbrug fra 

vedvarende energikilder må bidraget fra 

biobrændstoffer og flydende biobrændsler 

samt fra biomassebrændsler, som forbruges 

til transport og er produceret af fødevare- 

eller foderafgrøder, ikke overstige 7 % af 

det endelige energiforbrug til transport ad 

vej og med jernbane i den pågældende 

medlemsstat. Denne grænse nedsættes til 

3,8 % i 2030 efter det udviklingsforløb, 

der er fastlagt i bilag X, del A. 

Medlemsstaterne må fastsætte en lavere 

grænse og skelne mellem forskellige typer 

biobrændstoffer, flydende biobrændsler 

og biomassebrændsler produceret af 

fødevare- og foderafgrøder f.eks. ved at 

fastsætte en lavere grænse for bidraget fra 

biobrændstoffer, som er baseret på 

fødevare- eller foderafgrøder, der er 

produceret af olieholdige afgrøder, idet 

der tages hensyn til indirekte ændringer i 

arealanvendelsen. 

Ved beregningen af en medlemsstats 

udvidede endelige energiforbrug fra 

vedvarende energikilder må bidraget fra 

biobrændstoffer og flydende biobrændsler 

samt fra biomassebrændsler, hvis det er 

produceret af fødevare- eller foderafgrøder, 

ikke inddrages i det endelige energiforbrug 

til transport ad vej og med jernbane i den 

pågældende medlemsstat. 

Or. en 
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Begrundelse 

Omfattende videnskabeligt bevismateriale har vist, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler 

og biomassebrændstoffer fra fødevarer og foderafgrøder kun giver få eller slet ingen 

kulstofbesparelser og ikke er egnede til anvendelse i energisektoren. Den Europæiske Union 

bør fokusere på de brændstoffer og energikilder, som har lav eller slet ingen ILUC-faktor. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. 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. 

1. 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, og fra 

elektricitet fra vedvarende energikilder i 

den samlede mængde 

transportbrændstoffer, de leverer til forbrug 

eller anvendelse på markedet i løbet af et 

kalenderår. 

Or. en 

Begrundelse 

Kulstoffattige fossile brændstoffer kan, selv hvis de er baseret på affald, ikke betragtes som 

vedvarende energi. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) ved beregningen af tælleren skal 

energiindholdet i avancerede 

biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og 

biogas, der er produceret af råprodukter 

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. 

b) ved beregningen af tælleren skal 

energiindholdet i avancerede 

biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og 

biogas, der er produceret af råprodukter 

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 

Begrundelse 

Kulstoffattige fossile brændstoffer kan, selv hvis de er baseret på affald, ikke betragtes som 

vedvarende energi. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Biomassebrændsler skal alene opfylde 

bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne 

i stk. 2-7, hvis de anvendes i anlæg til 

produktion af elektricitet, opvarmning og 

køling eller brændstoffer med en kapacitet 

på 20 MW eller derover for faste 

biomassebrændsler og med en elektrisk 

kapacitet på 0,5 MW eller derover for 

gasformige biomassebrændsler. 

Medlemsstaterne må anvende 

bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterier på 

anlæg med lavere kapacitet. 

Biomassebrændsler skal alene opfylde 

bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne 

i stk. 2-7, hvis de anvendes i anlæg til 

produktion af elektricitet, opvarmning og 

køling eller brændstoffer med en kapacitet 

på 1 MW eller derover for faste 

biomassebrændsler og med en elektrisk 

kapacitet på 0,5 MW eller derover for 

gasformige biomassebrændsler. 

Medlemsstaterne må anvende 

bæredygtigheds- og 

drivhusgasemissionsbesparelseskriterier på 

anlæg med lavere kapacitet. 

Or. en 

Begrundelse 

De fleste biomasseanlæg er under 20 MW, og de skal også opfylde bæredygtighedskriterierne. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler 

produceret af biomasse fra skove, som 

tages i betragtning med henblik på stk. 1, 

litra a), b) og c), skal opfylde følgende 

krav for at minimere risikoen for, at der 

anvendes ikkebæredygtig produktion af 

skovbiomasse: 

5. Biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsler 

produceret af biomasse fra skove, som 

tages i betragtning med henblik på stk. 1, 

litra a), b) og c), må ikke fremstilles af 

stammetræ eller stubbe. 

Or. en 

Begrundelse 

Kun bioenergi fra affald og rester bør fremmes. 

 

 


