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KORT BEGRUNDELSE 

Udviklingen af en forvaltningsramme for energiunionen blev først krævet af Det Europæiske 

Råd i dets konklusioner af 24. oktober 2014 om 2030-rammen for klima- og energipolitikken. 

Forvaltningsrammen skulle bidrage til at sikre, at EU når sine energipolitiske mål med den 

nødvendige fleksibilitet for medlemsstaterne og med fuld respekt for deres ret til at fastsætte 

deres energimiks. Det blev i konklusionerne understreget, at forvaltningsrammen skulle bygge 

på eksisterende strukturer, såsom nationale klimaprogrammer og nationale planer for 

vedvarende energi og energieffektivitet. Strategien for energiunionen af 25. februar 2015 

udvidede forvaltningsrammens rækkevidde – ud over 2030-rammen for klima- og 

energipolitikkerne – til at omfatte alle fem dimensioner af energiunionen, nemlig: 

energisikkerhed, solidaritet og tillid; det indre energimarked; begrænsning af efterspørgslen; 

dekarbonisering, herunder vedvarende energi; samt forskning, innovation og 

konkurrenceevne. Herudover krævede Parlamentet i sin beslutning "Mod en europæisk 

energiunion" af 15. december 2015, at forvaltningsrammen for energiunionen skulle være 

ambitiøs, pålidelig, gennemsigtig, demokratisk, fuldt ud inddrage Europa-Parlamentet samt 

sikre, at 2030-målene for klima og energi nås. 

På denne baggrund sigter Kommissionens forslag mod at fastlægge et regelsæt for 

energiunionens forvaltningsramme, der hviler på to grundpiller: For det første en strømlining 

af de eksisterende planlægnings-, rapporterings- og overvågningsforpligtelser på energi- og 

klimaområdet for at afspejle principperne om bedre lovgivning. For det andet fastlæggelse af 

en effektiv politisk proces mellem medlemsstaterne og Kommissionen med tæt inddragelse af 

andre EU-institutioner med henblik på at gennemføre målsætningerne for energiunionen, 

navnlig 2030-målene for energi og klima. 

Forslaget er udarbejdet sideløbende med Kommissionens revisioner af direktivet om 

vedvarende energi, direktivet om energieffektivitet og direktivet om bygningers 

energimæssige ydeevne. Desuden integrerer forslaget fuldt ud forordning nr. 525/2013 om 

overvågningsmekanismen (MMR) for at sikre integration mellem de energi- og klimapolitiske 

områder, samtidig med at det opdaterer de gældende bestemmelser, så de egner sig bedre til 

overvågning af gennemførelsen af de foreslåede forordninger om henholdsvis 

indsatsfordeling og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) 

samt til opfyldelse af Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen. I henhold til 

Kommissionens vil forslaget resultere i en betydelig reduktion af den administrative byrde. I 

alt integrerer, forenkler eller ophæver forslaget mere end 50 eksisterende individuelle 

planlægnings-, rapporterings- og overvågningsforpligtelser.  

Specielt hvad angår landbrug indeholder forslaget en rapporteringsforpligtelse for 

medlemsstaterne om: 

- deres langsigtede lavemissionsstrategier, herunder for reduktion af emissioner og forøgelse 

af optag af drivhusgasser i landbrugssektoren 

- gennemførelsen af de nationale forløbskurver og mål vedrørende andelen af energi fra 

vedvarende energikilder, herunder andelen af biobrændstoffer fremstillet af de vigtigste 

landbrugsafgrøder 

- gennemførelsen af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af energi fra biomasse, 
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herunder anvendelser af biomasse fra landbruget 

- det endelige energiforbrug i de enkelte sektorer, herunder landbrug. 

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen som et skridt i den rigtige retning. Det 

er et ambitiøst forslag. Han foreslår ikke desto mindre nogle ændringer, hovedsagelig af 

teknisk karakter, således at: 

- Kommissionen i forbindelse med rapportering om vedvarende energi kan fastsætte klare 

retningslinjer for medlemsstaternes bioenergirapportering 

- Kommissionen i tilfælde af, at den konkluderer, at en medlemsstat ikke gør tilstrækkelige 

fremskridt med opfyldelsen af målene eller gennemførelsen af de foranstaltninger, der er 

beskrevet i dens integrerede nationale klima- og energipolitikken, skal udstede specifikke 

krav, som den pågældende medlemsstats skal opfylde. Disse specifikke krav har til formål at 

erstatte ordningen med henstillinger fra Kommissionen til den pågældende medlemsstat, som 

er del af Kommissionens forslag. Ordføreren mener, at henstillinger på grund af deres 

ikkebindende karakter ikke er tilstrækkeligt vidtgående i dette tilfælde 

- medlemsstaterne ikke vil skulle rapportere om ændringer i råvarepriser og arealanvendelse, 

som er forbundet med øget anvendelse af biomasse og andre former for energi fra vedvarende 

energikilder, da indberetninger af denne karakter vil være en næsten uoverkommelig byrde 

for medlemsstaterne 

- affattelsen af visse dele af Kommissionens tekst bliver mere sammenhængende og 

strømlinet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Denne forordning fastlægger det 

nødvendige lovgivningsmæssige grundlag 

for en pålidelig og gennemsigtig 

forvaltning, der sikrer opfyldelsen af 

målsætningerne og de specifikke mål for 

energiunionen gennem indbyrdes 

supplerende, sammenhængende og 

ambitiøse tiltag fra Unionens og dens 

(1) Denne forordning fastlægger det 

nødvendige lovgivningsmæssige grundlag 

for en pålidelig og gennemsigtig 

forvaltning, der sikrer opfyldelsen af 

målsætningerne for energiunionen og de 

specifikke mål i Parisaftalen gennem 

indbyrdes supplerende, sammenhængende 

og ambitiøse tiltag fra Unionens og dens 
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medlemsstaters side, samtidig med at 

Unionens principper om bedre regulering 

fremmes. 

medlemsstaters side, samtidig med at 

Unionens principper om bedre regulering 

fremmes. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1 a) Ingen bestemmelse i denne 

forordning må fortolkes på en sådan 

måde, at den tilsidesætter eller 

undergraver de rettigheder, en 

medlemsstat har i henhold til artikel 194, 

stk. 2, andet afsnit, i TEUF. 

Begrundelse 

TEUF fastslår i artikel 194, stk. 2, andet afsnit, den enkelte medlemsstats ret til at fastsætte 

betingelserne for udnyttelsen af sine energiressourcer, dens valg mellem forskellige 

energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning. Eftersom EU-reglerne 

ikke må tilsidesætte eller underminere bestemmelserne i traktaterne, er det vigtigt at 

understrege, at EU-lovgiveren har taget hensyn til denne ret for medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Den europæiske energiunion bør 

omfatte fem nøgledimensioner: 

energisikkerhed, det indre energimarked, 

energieffektivitet, dekarbonisering samt 

forskning, innovation og konkurrenceevne. 

(2) Den Europæiske Energiunion bør 

foretage en omstilling til et højeffektivt 

energisystem, der i høj grad fokuserer på 

vedvarende energi og dækker fem 

nøgledimensioner: energisikkerhed og 

overkommelige energipriser for 

forbrugerne det indre energimarked, 

energieffektivitet, dekarbonisering samt 

forskning, innovation og konkurrenceevne. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 
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Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Målet for en modstandsdygtig 

energiunion med en ambitiøs klimapolitik 

er at give Unionens forbrugere – 

husholdninger såvel som virksomheder – 

sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og 

billig energi, hvilket kræver en 

grundlæggende omlægning af 

energisystemet i Europa. Dette mål kan 

kun nås gennem en koordineret indsats, der 

kombinerer lovgivningsmæssige og 

ikkelovgivningsmæssige tiltag på EU-plan 

og nationalt plan. 

(3) Målet for en modstandsdygtig 

energiunion med en ambitiøs klimapolitik 

er at give Unionens forbrugere – 

husholdninger såvel som virksomheder – 

sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og 

billig energi, hvilket kræver en 

grundlæggende omlægning af 

energisystemet i Europa med henblik på at 

sikre en fair adgang til energi for alle. 

Dette mål kan bedst nås gennem en 

koordineret indsats, der kombinerer 

lovgivningsmæssige og 

ikkelovgivningsmæssige tiltag på EU-plan 

samt nationalt og regionalt plan, og ved at 

fremme forskning og lokal 

energiforsyning. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Det Europæiske Råd nåede den 24. 

oktober 2014 til enighed om 2030-rammen 

for Unionens klima- og energipolitik, der 

er baseret på fire centrale mål: en reduktion 

af drivhusgasemissionerne for hele 

økonomien på mindst 40 %, en forbedring 

af energieffektiviteten på mindst 27 %, idet 

der tilstræbes et niveau på 30 %, en 

forøgelse af andelen af vedvarende energi, 

der forbruges i Unionen, til mindst 27 % 

samt et mål for graden af sammenkobling 

af elnettet på mindst 15 %. Det Europæiske 

Råd bestemte, at målet for vedvarende 

energi er bindende på EU-plan, og at det 

vil blive opfyldt gennem medlemsstaternes 

bidrag, der baseres på behovet for i 

fællesskab at nå EU-målet. 

(5) Det Europæiske Råd nåede den 24. 

oktober 2014 til enighed om 2030-rammen 

for Unionens klima- og energipolitik, der 

er baseret på fire centrale mål: en reduktion 

af drivhusgasemissionerne for hele 

økonomien på mindst 40 %, en forbedring 

af energieffektiviteten på mindst 27 %, idet 

der tilstræbes et niveau på 30 %, en 

forøgelse af andelen af vedvarende energi, 

der forbruges i Unionen, til mindst 27 % 

samt et mål for graden af sammenkobling 

af elnettet på mindst 15 %. 

Energieffektivitetsmål bør være 

vejledende og være i overensstemmelse 

med Rådets konklusioner fra oktober 

2014. Det Europæiske Råd bestemte, at 

målet for vedvarende energi er bindende på 

EU-plan, og at det vil blive opfyldt gennem 

medlemsstaternes bidrag, der baseres på 

behovet for i fællesskab at nå EU-målet. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det Europæiske Råd konkluderede 

også den 24. oktober 201414, at der bør 

udvikles et pålideligt og gennemsigtigt 

forvaltningssystem uden unødige 

administrative byrder for at bidrage til at 

sikre, at EU når sine energipolitiske mål, 

med den nødvendige fleksibilitet for 

medlemsstaterne og med fuld respekt for 

deres ret til at fastsætte deres energimiks. 

Det understregede, at et sådant 

forvaltningssystem bør udvikles på 

grundlag af de eksisterende byggesten 

såsom nationale klimaprogrammer og 

nationale planer for vedvarende energi og 

energieffektivitet samt behovet for at 

strømline og sammenføre separate 

planlægnings- og rapporteringselementer. 

Det besluttede også at styrke forbrugernes 

rolle og rettigheder og gennemsigtigheden 

og forudsigeligheden for investorer, bl.a. 

ved systematisk at overvåge 

nøgleindikatorer for et prismæssigt 

overkommeligt, sikkert, 

konkurrencedygtigt, trygt og bæredygtigt 

energisystem, og at lette koordineringen af 

de nationale energipolitikker og fremme 

regionalt samarbejde medlemsstaterne 

imellem. 

(7) Det Europæiske Råd konkluderede 

også den 24. oktober 201414, at der bør 

udvikles et pålideligt og gennemsigtigt 

forvaltningssystem uden unødige 

administrative byrder for at bidrage til at 

sikre, at EU når sine energipolitiske mål, 

med den nødvendige fleksibilitet for 

medlemsstaterne og med fuld respekt for 

deres ret til at fastsætte deres energimiks. 

Et sådant forvaltningssystem bør udvikles 

på grundlag af de eksisterende byggesten 

såsom målene i Parisaftalen, nationale 

klimaprogrammer og nationale planer for 

vedvarende energi og energieffektivitet 

samt behovet for at strømline og 

sammenføre separate planlægnings- og 

rapporteringselementer. Det besluttede 

også at styrke forbrugernes rolle og 

rettigheder og gennemsigtigheden og 

forudsigeligheden for investorer, bl.a. ved 

systematisk at overvåge nøgleindikatorer 

for et prismæssigt overkommeligt, sikkert, 

konkurrencedygtigt, trygt og bæredygtigt 

energisystem, og at lette koordineringen af 

de nationale energipolitikker og 

klimapolitikker og fremme regionalt 

samarbejde medlemsstaterne imellem med 

henblik på at opretholde og styrke det 

pågældende økosystems funktion som 

kulstofdræn, den bæredygtige 

skovforvaltning og den langsigtede 

bæredygtighed af de anvendte ressourcer. 

Endvidere skal medlemsstaterne med 

henblik på at opretholde stabiliteten, 

konkurrenceevnen og rimelige priser på 

nationalt og europæisk plan finde en 

balance mellem deres eksisterende 

produktionskapacitet, teknologier og 

ressourcer, så de kan fortsætte deres 

bestræbelser på at fremme vedvarende 
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energikilder. 

_________________ _________________ 

14 Det Europæiske Råds konklusioner af 

23.-24. oktober 2014 (EUCO 169/14). 

14 Det Europæiske Råds konklusioner af 

23.-24. oktober 2014 (EUCO 169/14). 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Energiunionens målsætninger bør 

opfyldes ved hjælp af en kombination af 

EU-initiativer og sammenhængende 

nationale politikker, der fastlægges i 

integrerede nationale energi- og 

klimaplaner. Den sektorspecifikke EU-

lovgivning på energi- og klimaområdet 

indeholder krav om planlægning, der har 

været nyttige redskaber til at skabe 

forandring på nationalt plan. Disse krav 

er imidlertid indført på forskellige 

tidspunkter, hvilket har ført til 

overlapning og til, at der ikke er gjort nok 

for at skabe synergi og samspil mellem 

forskellige politikområder. Den 

nuværende særskilte planlægning, 

rapportering og overvågning på klima- og 

energiområdet bør derfor så vidt muligt 

strømlines og integreres. 

(17) Energiunionens målsætninger bør 

opfyldes ved hjælp af en kombination af 

EU-initiativer og sammenhængende 

nationale politikker. Den eksisterende 

planlægning, rapportering og overvågning 

på klima- og energiområdet bør forenkles 

og strømlines. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Med henblik på at gennemføre 

energiunionen er det vigtigt at indføre 

passende indberetningskrav for fossile 

brændstoffer. Dette bør omfatte 

oplysninger om produktionskriterier 

vedrørende oprindelse og udvinding. 

Kommissionen bør derfor fremlægge et 
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katalog over kriterier for fossile 

brændstoffer og implementere 

indberetningskravet senest i december 

2018. 

Begrundelse 

Den Europæiske Union skal være en aktiv deltager i energiomstillingen. En seriøs 

energipolitik kræver, at også fossile brændstoffer underkastes en strengere vurdering for at 

sikre sammenlignelighed. Fossile brændstoffer bør under ingen omstændigheder have en 

fordel med hensyn til indberetningskrav. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) De nationale planer bør være stabile 

og sikre gennemsigtighed og 

forudsigelighed i de nationale politikker og 

foranstaltninger, så der skabes sikkerhed 

for investorerne. Planerne bør dog kunne 

ajourføres én gang i løbet af den tiårige 

periode, de dækker, så medlemsstaterne har 

mulighed for at tilpasse dem til væsentlige 

ændrede omstændigheder. De planer, der 

dækker perioden fra 2021 til 2030, bør 

medlemsstaterne have mulighed for at 

ajourføre senest den 1. januar 2024. 

Målsætninger, specifikke mål og bidrag 

bør kun ændres for at afspejle et øget 

generelt ambitionsniveau, navnlig hvad 

angår 2030-målene for energi og klima. 

Som led i ajourføringen bør 

medlemsstaterne bestræbe sig på at 

modvirke de negative miljøvirkninger, der 

afdækkes i forbindelse med den 

integrerede rapportering. 

(22) De nationale planer bør være stabile 

og sikre gennemsigtighed og 

forudsigelighed i de nationale politikker og 

foranstaltninger for at imødekomme den 

nationale befolknings behov, bidrage til 

energisikkerheden og skabe sikkerhed for 

investorerne. Planerne bør dog kunne 

ajourføres én gang i løbet af den tiårige 

periode, de dækker, så medlemsstaterne har 

mulighed for at tilpasse dem til væsentlige 

ændrede omstændigheder. De planer, der 

dækker perioden fra 2021 til 2030, bør 

medlemsstaterne have mulighed for at 

ajourføre senest den 1. januar 2024. Som 

led i ajourføringen bør medlemsstaterne 

bestræbe sig på at modvirke de negative 

miljøvirkninger, der afdækkes i 

forbindelse med den integrerede 

rapportering. Den gradvise omstilling til 

den nyeste generation af biobrændstoffer 

bør tage hensyn til medlemsstaternes 

eksisterende investeringer i produktionen 

af biobrændstoffer af første generation. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23 a) LULUCF-sektoren er meget udsat 

og meget sårbar over for klimaændringer. 

Samtidig rummer denne sektor et enormt 

potentiale for at give langsigtede 

klimagevinster og bidrage væsentligt til 

opfyldelsen af de langsigtede europæiske 

og internationale klimamål. Den kan 

bidrage til modvirkning af 

klimaændringerne på flere forskellige 

måder, navnlig ved at reducere 

emissioner, bevare og forbedre dræn og 

kulstoflagre, og levere biomaterialer, der 

kan erstatte fossile eller kulstofintensive 

materialer. For at foranstaltninger, der 

navnlig sigter mod at øge 

kulstofbindingen, kan være effektive, er 

den bæredygtige ressourceforvaltning af 

kulstofpuljer og deres langsigtede 

stabilitet og tilpasningsevne af afgørende 

betydning. Langsigtede strategier er 

væsentlige for at muliggøre bæredygtige 

investeringer på lang sigt. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29a) Det er vigtigt at stimulere til 

investeringer i og udvikling af avancerede 

bæredygtige biobrændstoffer hidrørende 

fra landbrugs- og skovbrugsaffald, sikre 

sammenhængen mellem EU's politikker 

og mål inden for energi, klima, den 

cirkulære økonomi samt landbrug og 

fremme investeringer i bioøkonomien og 

den cirkulære økonomi med henblik på at 

overvinde vanskelighederne med at skabe 

biomasseforsyningskæder, bl.a. via 

eventuelle feed-in-tariffer for elektricitet 

produceret ved hjælp af faste eller 

luftformige brændstoffer fra biomasse, 

således at teknologierne for omdannelse 
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af biomasse til energi ikke udelukkes fra 

markedet. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (33 a) I betragtning af methans høje 

potentiale hvad angår global opvarmning 

og relativt korte levetid i atmosfæren kan 

Kommissionen overveje mulige politikker 

for imødegåelse af emissioner af methan 

med undtagelse af enterisk methan, som 

produceres naturligt ved opdræt af 

drøvtyggere, og i overensstemmelse med 

politikken for den cirkulære økonomi og 

affaldsanvendelse. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) For at bidrage til at sikre 

sammenhæng mellem de nationale 

politikker, Unionens politikker og 

målsætningerne for energiunionen bør der 

være en løbende dialog mellem 

Kommissionen og medlemsstaterne. Hvor 

det er hensigtsmæssigt, bør Kommissionen 

rette henstillinger til medlemsstaterne, 

herunder om ambitionsniveauet i udkastene 

til nationale planer, om den efterfølgende 

gennemførelse af politikkerne og 

foranstaltningerne i de nationale planer og 

om andre nationale politikker og 

foranstaltninger af betydning for 

gennemførelsen af energiunionen. 

Medlemsstaterne bør tage størst muligt 

hensyn til sådanne henstillinger og i 

efterfølgende statusrapporter gøre rede for, 

hvordan de er blevet fulgt. 

(34) For at bidrage til at sikre 

sammenhæng mellem de nationale 

politikker, Unionens politikker og 

målsætningerne for energiunionen bør der 

være en løbende dialog mellem 

Kommissionen og medlemsstaterne. 

Medlemsstaternes kompetence på dette 

område anerkendes, men Kommissionen 

kan rette henstillinger til medlemsstaterne, 

herunder om ambitionsniveauet i udkastene 

til nationale planer, om den efterfølgende 

gennemførelse af politikkerne og 

foranstaltningerne i de nationale planer og 

om andre nationale politikker og 

foranstaltninger af betydning for 

gennemførelsen af energiunionen. 

Medlemsstaterne bør tage størst muligt 

hensyn til sådanne henstillinger og i 

efterfølgende statusrapporter gøre rede for, 
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hvordan de er blevet fulgt. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Medlemsstaterne og Kommissionen 

bør sikre et tæt samarbejde om alle 

spørgsmål vedrørende gennemførelsen af 

energiunionen og denne forordning, med 

tæt inddragelse af Europa-Parlamentet. 

Kommissionen bør, hvor det er 

hensigtsmæssigt, bistå medlemsstaterne i 

forbindelse med gennemførelsen af denne 

forordning, især med udarbejdelsen af de 

nationale planer og den tilhørende 

kapacitetsopbygning. 

(38) Medlemsstaterne og Kommissionen 

bør sikre et tæt samarbejde om alle 

spørgsmål vedrørende gennemførelsen af 

energiunionen og denne forordning, 

herunder opfyldelsen af 

emissionsreduktionsmål, med tæt 

inddragelse af Europa-Parlamentet. 

Kommissionen bør med støtte fra Europa-

Parlamentet, og hvor det er 

hensigtsmæssigt, bistå medlemsstaterne i 

forbindelse med gennemførelsen af denne 

forordning, især med udarbejdelsen af de 

nationale planer og den tilhørende 

kapacitetsopbygning. Beføjelsen til at 

udarbejde nationale energi- og 

klimaplaner inden for rammerne af EU's 

mål bør imidlertid fortsat ligge hos 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Det Europæiske Miljøagentur bør, 

hvor det er hensigtsmæssigt og i 

overensstemmelse med dets årlige 

arbejdsprogram, bistå Kommissionen med 

vurderings-, overvågnings- og 

rapporteringsaktiviteter. 

(40) Det Europæiske Miljøagentur bør, 

hvor det er hensigtsmæssigt og i 

overensstemmelse med dets årlige 

arbejdsprogram, bistå Kommissionen med 

vurderings-, overvågnings- og 

rapporteringsaktiviteter. Medlemsstaterne 

bør tage hensyn til rådgivningen fra Det 

Europæiske Miljøagentur om de 

miljømæssige virkninger af produktionen 

af biobrændstoffer. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) energisikkerhed a) energisikkerhed og overkommelige 

energipriser for forbrugerne 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 1. januar 2019 og hvert 

tiende år derefter meddeler hver 

medlemsstat Kommissionen en integreret 

national energi- og klimaplan. Planerne 

skal indeholde de elementer, der er anført i 

stk. 2 og i bilag I. Den første plan skal 

omfatte perioden 2021 til 2030. De 

efterfølgende planer dækker den tiårige 

periode, som følger umiddelbart efter 

udløbet af den periode, som dækkes af den 

foregående plan. 

1. Senest den 1. januar 2020 og hvert 

tiende år derefter meddeler hver 

medlemsstat Kommissionen en integreret 

national energi- og klimaplan. Planerne 

skal indeholde de elementer, der er anført i 

stk. 2 og i bilag I. Den første plan skal 

omfatte perioden 2021 til 2030. De 

efterfølgende planer dækker den tiårige 

periode, som følger umiddelbart efter 

udløbet af den periode, som dækkes af den 

foregående plan. 

Begrundelse 

Fristen kan ikke accepteres. Tidsrammen for forberedelserne af den nationale plan bør ske i 

overensstemmelse med etaperne for høringer i hver enkelt medlemsstat, såsom den strategiske 

miljøvurdering, offentlige høringer i henhold til jf. art. 10 og regeringens accept. Den er også 

nødt til at hænge sammen med reguleringsarbejdet, da større uenigheder om substansen i 

handlingsplanen endnu ikke er blevet afklaret. Der arbejdes for øjeblikket med vigtige 

forordninger, der indgår i "Ren energi for alle europæere" -pakken, som vil have stor 

indflydelse på, hvad der bør indgå i den nationale plan. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en redegørelse for de politikker og 

foranstaltninger, der påtænkes indført for 

c) en redegørelse for de politikker, 

foranstaltninger og investeringsstrategier, 



 

PE604.528v02-00 14/34 AD\1137616DA.docx 

DA 

at opfylde disse målsætninger, specifikke 

mål og bidrag, der er fastsat i litra b) 

der påtænkes indført for at opfylde disse 

målsætninger, specifikke mål og bidrag, 

der er fastsat i litra b) 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) en vurdering af virkningerne af de 

planlagte politikker og foranstaltninger 

med hensyn til at opfylde de i litra b) 

nævnte målsætninger 

e) en vurdering af virkningerne af de 

planlagte politikker, foranstaltninger og 

investeringsstrategier med hensyn til at 

opfylde de i litra b) nævnte målsætninger 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) resultatet af høringen og 

inddragelsen af lokale myndigheder, 

civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, 

de relevante sektorer og borgerne; 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne skal ved 

udarbejdelsen af de nationale planer, der er 

omhandlet i stk. 1, tage hensyn til 

indbyrdes sammenhænge mellem 

energiunionens fem dimensioner, og de 

skal benytte overensstemmende data og 

antagelser i de fem dimensioner, når dette 

er relevant. 

3. Medlemsstaterne skal ved 

udarbejdelsen af de nationale planer, der er 

omhandlet i stk. 1, undgå administrative 

byrder og ekstraomkostninger ved at tage 

hensyn til indbyrdes sammenhænge 

mellem energiunionens fem dimensioner, 

og de skal benytte overensstemmende data 

og antagelser i de fem dimensioner, når 

dette er relevant. 
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Begrundelse 

Reduktion af den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af klima- og 

energipakken skal være en prioritet. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 1 – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i. medlemsstatens bindende nationale 

specifikke mål for drivhusgasemissioner og 

de årlige bindende nationale grænseværdier 

i henhold til forordning [ ] [ESR] 

i. medlemsstatens bindende nationale 

specifikke mål for drivhusgasemissioner og 

de årlige bindende nationale grænseværdier 

i henhold til forordning [ ] [ESR], men 

ikke uden at nå målene i artikel 7a, stk. 2 

i direktiv 98/70/EF [ESR], der skal nås 

senest i 2020; 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i. med henblik på at nå Unionens 

bindende minimumsmål på 27 % for 

vedvarende energi i 2030 som omhandlet i 

artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 

2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 

767], et bidrag til opfyldelsen af dette 

specifikke mål i form af medlemsstatens 

andel af energi fra vedvarende energikilder 

i det udvidede endelige energiforbrug i 

2030 med et lineært forløb for bidraget fra 

og med 2021 

i. med henblik på at nå Unionens 

bindende minimumsmål på 27 % for 

vedvarende energi i 2030 som omhandlet i 

artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 

2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 

767], et bidrag til opfyldelsen af dette 

specifikke mål i form af medlemsstatens 

andel af energi fra vedvarende energikilder 

i det udvidede endelige energiforbrug i 

2030 under hensyntagen til afskrivningen 

af investeringer i 

førstegenerationsbiobrændstoffer med en 

lineær forløbskurve for bidraget fra og 

med 2021; 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. ii 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii. forløbskurver opdelt på hver 

sektors andel af vedvarende energi i det 

endelige energiforbrug fra 2021 til 2030 

inden for opvarmning og køling, 

elektricitet og transport 

ii. forløbskurver opdelt på hver 

sektors andel af vedvarende energi i det 

endelige energiforbrug fra 2021 til 2030, 

med sikring af den optimale anvendelse af 

biomasse inden for opvarmning og køling, 

elektricitet og transport; 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. iii a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia. forløbskurverne for gradvist at øge 

forpligtelsen for leverandører af fossile 

brændstoffer til at iblande 

biobrændstoffer, der stammer fra 

landbrugsaffald; 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iv a) realistiske, præcise, 

helhedsorienterede og omfattende 

vurderinger af forskellige energikilders 

potentiale for modvirkning af 

klimaforandringer, indvirkningen på 

niveauet af drivhusgasser i atmosfæren og 

den tid, modvirkningsprocesserne skal 

bruge, inden koncentrationen af 

drivhusgasser begynder at falde. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 2 a. Medlemsstaterne sikrer i 

fællesskab, at bidraget fra 

biobrændstoffer og flydende 

biobrændstoffer såvel som biomasse inden 

for transport, der er fremstillet af korn og 

andre stivelsesrige afgrøder, sukker og 

olieholdige afgrøder og af afgrøder, der 

dyrkes som hovedafgrøder primært til 

energiformål på landbrugsjord, højst 

kommer til at udgøre 7 % ved 

beregningen af EU's udvidede endelige 

energiforbrug inden for transport i 2030. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) indvirkningen i makroøkonomisk, 

miljømæssig, kompetencemæssig og 

samfundsmæssig henseende af de planlagte 

politikker og foranstaltninger, der er 

omhandlet i artikel 7 og nærmere angivet i 

bilag I, for den første tiårsperiode og 

mindst frem til 2030, og denne 

sammenholdes med fremskrivningerne 

baseret på eksisterende (gennemførte og 

vedtagne) politikker og foranstaltninger, jf. 

stk. 1 

b) indvirkningen i makroøkonomisk, 

miljømæssig, sundhedsmæssig, 

kompetencemæssig og samfundsmæssig 

henseende af de planlagte politikker og 

foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 

7 og nærmere angivet i bilag I, for den 

første tiårsperiode og mindst frem til 2030, 

og denne sammenholdes med 

fremskrivningerne af eksisterende 

(gennemførte og vedtagne) politikker og 

foranstaltninger, jf. stk. 1 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 1. januar 2018 og hvert 

tiende år derefter udarbejder og forelægger 

medlemsstaterne Kommissionen et udkast 

til den integrerede nationale energi- og 

klimaplan, der er omhandlet i artikel 3, stk. 

1. 

1. Senest den 1. januar 2020 og hvert 

tiende år derefter udarbejder og forelægger 

medlemsstaterne Kommissionen et udkast 

til den integrerede nationale energi- og 

klimaplan, der er omhandlet i artikel 3, stk. 

1. 
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Begrundelse 

Fristen kan ikke accepteres. Tidsrammen for forberedelserne af den nationale plan bør ske i 

overensstemmelse med etaperne for høringer i hver enkelt medlemsstat, såsom den strategiske 

miljøvurdering, offentlige høringer i henhold til jf. art. 10 og regeringens accept. Den er også 

nødt til at hænge sammen med reguleringsarbejdet, da større uenigheder om substansen i 

handlingsplanen endnu ikke er blevet afklaret. Der arbejdes for øjeblikket med vigtige 

forordninger, der indgår i "Ren energi for alle europæere" -pakken, som vil have stor 

indflydelse på, hvad der bør indgå i den nationale plan. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne ændrer alene 

specifikke mål, målsætninger og bidrag i 

den ajourførte plan, jf. stk. 2, for at 

afspejle øgede ambitioner sammenholdt 

med dem, som var fastsat i den senest 

meddelte integrerede nationale energi- og 

klimaplan. 

udgår 

Begrundelse 

En udtrykkelig erklæring om en "øget ambition" sammenlignet med tidligere planer ville 

begrænse de beføjelser, som medlemsstaterne har med hensyn til justeringer, som de finder 

det hensigtsmæssigt at gøre til deres energistrategier. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) emissionsreduktioner og forbedret 

optag i individuelle sektorer, herunder 

elproduktion, industri, transport, bygninger 

(bolig- og tertiærsektoren), landbrug og 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) 

b) emissionsreduktioner og forbedret 

optag i individuelle sektorer, herunder 

elproduktion, industri, transport, bygninger 

(bolig- og tertiærsektoren), landbrug og 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), 

hvis det er nødvendigt for at bevare 

eksisterende drænhabitater og styrke det 

naturlige kulstofdræn gennem 

velfungerende og modstandsdygtige 
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økosystemer og økosystemtjenester, 

herunder gennem bæredygtig 

skovforvaltning i overensstemmelse med 

EU's forpligtelser; 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

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

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) oplysninger om nationale planer og 

strategier for tilpasning til klimaændringer 

i henhold til artikel 17, stk. 1 

d) oplysninger om nationale planer og 

strategier for tilpasning til klimaændringer 

i henhold til artikel 17, stk. 1, navnlig 

vedrørende forskning og investeringer i 

avanceret biobrændstof; 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4)  forløbskurver for efterspørgsel efter 

bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og 

transport såvel som for forsyningen med 

biomasse opdelt på råprodukter og 

oprindelse (idet der skelnes mellem 

indenlandsk produktion og import). For så 

vidt angår skovbiomasse, en vurdering af 

dens kilde og indvirkning på LULUCF-

drænet 

4)  forløbskurver for efterspørgsel efter 

bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og 

transport såvel som for forsyningen med 

biomasse opdelt på råprodukter og 

oprindelse (idet der skelnes mellem 

indenlandsk produktion og import). For så 

vidt angår skovbiomasse, en vurdering af 

dens kilde og indvirkning på LULUCF-

drænet på landeniveau. 

Begrundelse 

LULUCF-indberetning skal ske på nationalt plan i overensstemmelse med forslaget til 

forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (COM(2016)479). 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 4 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen kan fastlægge klare 

retningslinjer til medlemsstaterne om at 

rapportere om disse forløbskurver, 

herunder med definitioner og 

enhedskonverteringer fra kilde til energi; 

Begrundelse 

Der er behov for klare retningslinjer og beregninger for bioenergirapportering. 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5)  i givet fald andre nationale 

forløbskurver og målsætninger, herunder 

langsigtede og sektorspecifikke 

forløbskurver (f.eks. andelen af 

biobrændstoffer, andelen af avancerede 

biobrændstoffer, andelen af 

biobrændstoffer fremstillet på grundlag af 

hovedafgrøder fra landbrugsjord, andelen 

af elektricitet produceret af biomasse uden 

udnyttelse af overskudsvarme, andelen af 

vedvarende energi inden for fjernvarme, 

brugen af vedvarende energi i bygninger, 

vedvarende energi produceret af byer, 

energifællesskaber og egenforbrugere) 

5)  andre nationale forløbskurver og 

målsætninger, herunder langsigtede og 

sektorspecifikke forløbskurver (f.eks. 

andelen af biobrændstoffer, andelen af 

avancerede biobrændstoffer, andelen af 

biobrændstoffer fremstillet på grundlag af 

hovedafgrøder fra landbrugsjord, andelen 

af elektricitet produceret af biomasse uden 

udnyttelse af overskudsvarme, andelen af 

vedvarende energi inden for fjernvarme, 

brugen af vedvarende energi i bygninger, 

vedvarende energi produceret af byer, 

energifællesskaber og egenforbrugere) 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra b – nr. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5)  foranstaltninger til fremme af 

anvendelsen af energi fra biomasse, særlig 

til mobilisering af ny biomasse under 

hensyntagen til biomassens tilgængelighed 

5)  foranstaltninger til fremme af 

anvendelsen af energi fra biomasse, særlig 

til mobilisering af ny biomasse under 

hensyntagen til biomassens tilgængelighed 
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(både indenlandsk potentiale og import fra 

tredjelande) og andre anvendelser af 

biomasse (landbrugs- og skovbaserede 

sektorer) samt foranstaltninger til fremme 

af bæredygtighed i produktionen og 

udnyttelsen af biomasse 

(både indenlandsk potentiale og import fra 

tredjelande) og andre anvendelser af 

biomasse, herunder landbrugs- og 

skovbaserede sektorer, samt 

foranstaltninger til fremme af 

bæredygtighed i produktionen og 

udnyttelsen af biomasse 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) nationale målsætninger med 

henblik på at udfase energisubsidier 

d) nationale målsætninger med 

henblik på at udfase energisubsidier, 

navnlig for fossile og nukleare 

brændstoffer 

Begrundelse 

Med henblik på at forebygge markedsforvridning er det nødvendigt hurtigt at træffe 

foranstaltninger for at afskaffe alle subsidier for fossile og nukleare brændstoffer 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest den 15. marts 2021 og hvert år 

derefter (år X) rapporterer medlemsstaterne 

følgende til Kommissionen: 

Senest den 31. juli 2021 og hvert år 

derefter (år X) rapporterer medlemsstaterne 

følgende til Kommissionen: 

Begrundelse 

Den eksisterende MMR frist (udgangen af juli) for indberetning af de omtrentlige 

drivhusgasopgørelser for året X-1) bør opretholdes. Kortere frister vil forhindre rettidig 

indsendelse på grund af mangel på statistiske oplysninger om de aktiviteter, der er 

nødvendige for at beregne emissionerne for året X-1) i begyndelsen af året (X). 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 
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Artikel 25 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) opnåede fremskridt på EU-niveau 

mht. at opfylde energiunionens 

målsætninger, herunder for den første 

tiårsperiodes vedkommende Unionens 

2030-mål for energi og klima, særlig med 

henblik på at undgå underopfyldelse i 

forhold til Unionens 2030-mål for 

vedvarende energi og energieffektivitet 

a) opnåede fremskridt på EU-niveau 

mht. at opfylde energiunionens 

målsætninger, herunder for den første 

tiårsperiodes vedkommende Unionens 

2030-mål for energi og klima, særlig med 

henblik på at undgå underopfyldelse i 

forhold til Unionens 2030-mål for 

vedvarende energi og energieffektivitet og 

med henblik på en eventuel revision af 

EU's klima- og energiindsats som 

omhandlet i artikel 38. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Kommissionen tager som led i sin 

vurdering af de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner hensyn til legitime 

og særlige nationale forhold, som er 

påvist gennem en vurdering af 

kompetente myndigheder på nationalt og 

europæisk plan, og som kan forklare 

eventuelle forsinkelser i medlemsstaternes 

bidrag til den kollektive opfyldelse af 

energiunionens mål og navnlig til 

opfyldelsen af de mål, de selv har sat. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Kommissionen meddeler på 

forhånd de indikatorer, som den agter at 

anvende for at foretage sådanne 

vurderinger. 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvad angår vedvarende energi, skal 

Kommissionen som led i sin vurdering, jf. 

stk. 1, vurdere de opnåede fremskridt mht. 

andelen af energi fra vedvarende 

energikilder i Unionens udvidede endelige 

energiforbrug i 2030 på grundlag af en 

lineær forløbskurve, der tager 

udgangspunkt i 20 % i 2020 og når mindst 

27 % i 2030, jf. artikel 4, litra a), nr. 2) i). 

2. Hvad angår vedvarende energi, skal 

Kommissionen som led i sin vurdering, jf. 

stk. 1, vurdere de opnåede fremskridt mht. 

andelen af energi fra vedvarende 

energikilder i Unionens udvidede endelige 

energiforbrug i 2030 på grundlag af en 

lineær forløbskurve, der tager 

udgangspunkt i 20 % i 2020 og når mindst 

27 % i 2030, jf. artikel 4, litra a), nr. 2) i). 

Dette skal inkludere en omfattende 

helhedsvurdering med henblik på at 

bevare og øge kulstofdrænkapaciteten og 

reduktionen af drivhusgasemissioner. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Opfølgning i tilfælde af 

uoverensstemmelser med de overordnede 

målsætninger for energiunionen hhv. 

målene i forordningen om indsatsfordeling 

Opfølgning i tilfælde af 

uoverensstemmelser med de overordnede 

målsætninger for energiunionen hhv. 

målene i forordningen om indsatsfordeling 

og i direktivet [omarbejdning af direktiv 

2009/28/EF som foreslået ved COM(2016) 

767] 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konkluderer Kommissionen på 

grundlag af sin vurdering af de integrerede 

nationale energi- og klimaplaner og 

ajourføringer heraf i henhold til artikel 12, 

1. Konkluderer Kommissionen på 

grundlag af sin vurdering af de integrerede 

nationale energi- og klimaplaner og 

ajourføringer heraf i henhold til artikel 12, 
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at de specifikke mål, målsætningerne og 

bidragene i de nationale planer og 

ajourføringer heraf er utilstrækkelige til i 

fællesskab at virkeliggøre energiunionens 

målsætninger og navnlig Unionens 2030-

mål for vedvarende energi og 

energieffektivitet for den første 

tiårsperiode, træffer den foranstaltninger på 

EU-plan for at sikre, at disse målsætninger 

og specifikke mål opfyldes i fællesskab. 

Hvad angår vedvarende energi, skal 

sådanne foranstaltninger tage hensyn til 

ambitionsniveauet for medlemsstaternes 

bidrag til Unionens 2030-mål som fastsat i 

de nationale planer og ajourføringer heraf. 

at de specifikke mål, målsætningerne og 

bidragene i de nationale planer og 

ajourføringer heraf er utilstrækkelige til i 

fællesskab at virkeliggøre energiunionens 

målsætninger og navnlig Unionens 2030-

mål for vedvarende energi og 

energieffektivitet for den første 

tiårsperiode, træffer den foranstaltninger på 

EU-plan for at sikre, at disse målsætninger 

og specifikke mål opfyldes i fællesskab 

under hensyntagen til det spillerum, 

medlemsstaterne råder over. Hvad angår 

vedvarende energi, skal sådanne 

foranstaltninger, og navnlig 

finansieringsplatformen, der er oprettet 

på europæisk plan for at bidrage til 

projekter for vedvarende energi, tage 

hensyn til ambitionsniveauet for 

medlemsstaternes bidrag til Unionens 

2030-mål som fastsat i de nationale planer 

og ajourføringer heraf. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.  Konkluderer Kommissionen på 

grundlag af den samlede vurdering af 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimastatusrapporter i henhold 

til artikel 25, stk. 1, litra a), i givet fald 

underbygget af andre kilder til oplysninger, 

at Unionen risikerer ikke at kunne opfylde 

energiunionens målsætninger og navnlig de 

specifikke mål i Unionens klima- og 

energiramme for 2030 for den første 

tiårsperiode, kan den udstede henstillinger 

til samtlige medlemsstater i henhold til 

artikel 28 for at afbøde sådanne risici. 

Kommissionen træffer i givet fald 

foranstaltninger på EU-plan ud over disse 

henstillinger for navnlig at sikre, at 

Unionens 2030-mål for vedvarende energi 

og energieffektivitet opfyldes. Hvad angår 

3.  Konkluderer Kommissionen på 

grundlag af den samlede vurdering af 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimastatusrapporter i henhold 

til artikel 25, stk. 1, litra a), i givet fald 

underbygget af andre kilder til oplysninger, 

at Unionen risikerer ikke at kunne opfylde 

energiunionens målsætninger og navnlig de 

specifikke mål i Unionens klima- og 

energiramme for 2030 for den første 

tiårsperiode, stiller den specifikke krav til 

samtlige medlemsstater i henhold til 

artikel 28 for at afbøde sådanne risici. 

Kommissionen træffer i givet fald 

foranstaltninger på EU-plan ud over disse 

specifikke krav for navnlig at sikre, at 

Unionens 2030-mål for vedvarende energi 

og energieffektivitet opfyldes. Hvad angår 
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vedvarende energi, skal sådanne 

foranstaltninger tage hensyn til 

medlemsstaters ambitiøse tidlige indsats 

for at bidrage til opfyldelsen af Unionens 

2030-mål. 

vedvarende energi, skal sådanne 

foranstaltninger tage hensyn til 

medlemsstaters ambitiøse tidlige indsats 

for at bidrage til opfyldelsen af Unionens 

2030-mål. 

Begrundelse 

Pr. definition er henstillinger ikke bindende nok. Kommissionen bør derfor i stedet stille 

specifikke krav, som medlemsstaterne skal opfylde. 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 5 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Uden at dette berører de i stk. 3 

nævnte andre foranstaltninger på EU-plan, 

gælder det, at hvis Kommissionen i 

henseende til energieffektivitet på grundlag 

af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 

1 og 3, i 2023 konkluderer, at 

fremskridtene mht. i fællesskab at nå 

Unionens energieffektivitetsmål, der er 

nævnt i artikel 25, stk. 3, første afsnit, er 

utilstrækkelige, træffer den 

foranstaltninger senest i år 2024 

sideløbende med de foranstaltninger, der er 

fastsat i direktiv 2010/31/EU [i udgaven 

som ændret i henhold til forslaget i 

COM(2016) 765] og direktiv 2012/27/EU 

[i udgaven som ændret i henhold til 

forslaget i COM(2016) 761] for at sikre, at 

Unionens bindende energieffektivitetsmål 

for 2030 opfyldes. Sådanne supplerende 

foranstaltninger kan bl.a. forbedre 

energieffektiviteten af: 

5. Uden at dette berører de i stk. 3 

nævnte andre foranstaltninger på EU-plan, 

gælder det, at hvis Kommissionen i 

henseende til energieffektivitet på grundlag 

af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 

1 og 3, i 2023 konkluderer, at 

fremskridtene mht. i fællesskab at nå 

Unionens energieffektivitetsmål, der er 

nævnt i artikel 25, stk. 3, første afsnit, er 

utilstrækkelige, træffer den, hvis 

medlemsstaterne ikke senest i 2024 træffer 

yderligere foranstaltninger sideløbende 

med de foranstaltninger, der er fastsat i 

direktiv 2010/31/EU [i udgaven som 

ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 

765] og direktiv 2012/27/EU [i udgaven 

som ændret i henhold til forslaget i 

COM(2016) 761] yderligere 

foranstaltninger for at sikre, at Unionens 

bindende energieffektivitetsmål for 2030 

opfyldes. Sådanne supplerende 

foranstaltninger kan bl.a. forbedre 

energieffektiviteten af: 

Begrundelse 

En bestemmelse, der automatisk giver Kommissionen bemyndigelse til at træffe egne 

foranstaltninger, hvis den forventer, at Kommissionens mål for energieffektivitet, ikke vil blive 

opfyldt, vil ikke anvende energieffektivitetsdirektivet i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. Hvis det anses, at der er risiko for, at enkelte medlemsstater ikke vil nå 

deres mål for energieffektivitet, skal de selv afgøre, i lyset af nationale forhold og af de 
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foranstaltninger, der er truffet, hvilke supplerende foranstaltninger der er nyttige og 

hensigtsmæssige. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionens henstillinger til 

medlemsstaterne 

Specifikke krav til medlemsstaterne 

Begrundelse 

Pr. definition er henstillinger ikke bindende nok. Kommissionen bør derfor i stedet stille 

specifikke krav, som medlemsstaterne skal opfylde. 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  den pågældende medlemsstat skal 

tage videst muligt hensyn til henstillingen i 

en ånd af solidaritet mellem 

medlemsstaterne og Unionen og mellem 

medlemsstaterne indbyrdes 

udgår 

Begrundelse 

Pr. definition er henstillinger ikke bindende nok. Kommissionen bør derfor i stedet stille 

specifikke krav, som medlemsstaterne skal opfylde. 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen sørger for, at 

henstillingerne gøres offentligt 

tilgængelige. 
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Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – afsnit A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.1. – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii.  I givet fald andre nationale 

målsætninger og specifikke mål, der er i 

overensstemmelse med eksisterende 

langsigtede lavemissionsstrategier. I givet 

fald andre målsætninger og specifikke mål, 

herunder sektormål og tilpasningsmål 

ii.  Andre nationale målsætninger og 

specifikke mål, der er i overensstemmelse 

med eksisterende langsigtede 

lavemissionsstrategier. Andre 

målsætninger og specifikke mål, herunder 

sektormål og tilpasningsmål 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – afsnit A –punkt 2 – nr. 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 – nr. v 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

v.  Forløbskurver for efterspørgsel 

efter bioenergi opdelt efter varme, 

elektricitet og transport såvel som for 

forsyningen med biomasse opdelt på 

råprodukter og oprindelse (idet der skelnes 

mellem indenlandsk produktion og import). 

For så vidt angår skovbiomasse en 

vurdering af dens oprindelse og 

indvirkning på LULUCF-drænet 

v.  Forløbskurver for efterspørgsel 

efter bioenergi opdelt efter varme, 

elektricitet og transport såvel som for 

forsyningen med biomasse opdelt på 

råprodukter og oprindelse (idet der skelnes 

mellem indenlandsk produktion og import). 

For så vidt angår skovbiomasse en 

vurdering af dens oprindelse og 

indvirkning på LULUCF-drænet på 

landeplan 

Begrundelse 

LULUCF-indberetningen skal ske på nationalt plan i overensstemmelse med forslaget til 

forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (COM(2016)479). 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – afsnit A –punkt 2 – nr. 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 – nr. v – 

afsnit 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen kan fastlægge klare 

retningslinjer til medlemsstaterne om at 

rapportere om disse forløbskurver 

herunder med definitioner og 

enhedskonverteringer fra kilde til energi 

Begrundelse 

Der er behov for klare retningslinjer og beregninger for bioenergirapportering. 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – afsnit A –punkt 2 – nr. 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 — nr. vi  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vi.  I givet fald andre nationale 

forløbskurver og målsætninger, herunder 

langsigtede eller sektorspecifikke 

forløbskurver og målsætninger (f.eks. 

andel af avancerede biobrændstoffer, andel 

af vedvarende energi inden for fjernvarme, 

brug af vedvarende energi i bygninger, 

vedvarende energi produceret af byer, 

energifællesskaber og egenforbrugere) 

vi.  Andre nationale forløbskurver og 

målsætninger, herunder langsigtede eller 

sektorspecifikke forløbskurver og 

målsætninger (f.eks. andel af avancerede 

biobrændstoffer, andel af vedvarende 

energi inden for fjernvarme, brug af 

vedvarende energi i bygninger, vedvarende 

energi produceret af byer, 

energifællesskaber og egenforbrugere) 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – afsnit A – punkt 3 – underpunkt 3.1.1. – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i. Politikker og foranstaltninger til 

opfyldelse af det specifikke mål, der er 

fastsat i forordning [ ] [ESR], og som er 

omhandlet i punkt 2.1.1, samt politikker og 

foranstaltninger til overholdelse af 

forordning [ ] [LULUCF], der omfatter alle 

centrale udledende sektorer og sektorer til 

forøgelse af optag, med et perspektiv på 

den langsigtede vision og målet om 

omstilling til en lavemissionsøkonomi 

i. Politikker og foranstaltninger til 

opfyldelse af det specifikke mål, der er 

fastsat i forordning [ ] [ESR], og som er 

omhandlet i punkt 2.1.1, samt politikker og 

foranstaltninger til overholdelse af 

forordning [ ] [LULUCF], samt det 

specifikke mål for forøgelse af optaget 

gennem dræn, der omfatter alle centrale 

udledende sektorer og sektorer til forøgelse 

af optag, herunder incitamenter, bl.a. i 
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inden for 50 år samt opnåelse en balance 

mellem emissioner og optag i 

overensstemmelse med Parisaftalen 

form af resultatbaserede betalinger, til 

implementering af og støtte for 

modvirknings- og tilpasningstiltag for 

integreret og bæredygtig forvaltning af 

skove, dyrkede arealer, græsarealer og 

vådområder, der er mere vidtgående end 

almindelig god praksis og fastsatte 

basislinjer, med et perspektiv på den 

langsigtede vision og målet om omstilling 

til en lavemissionsøkonomi inden for 50 år 

samt opnåelse af en balance mellem 

emissioner og optag i overensstemmelse 

med Parisaftalen 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – afsnit A – punkt 3 – underpunkt 3.1. – underpunkt 3.1.2. – nr. vi – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

-  andre sektorbestemte anvendelser 

af biomasse (landbrugs- og 

skovbrugssektorer) samt foranstaltninger 

målrettet bæredygtig produktion og 

anvendelse af biomasse 

-  andre sektorbestemte anvendelser 

af biomasse, herunder landbrugs- og 

skovbrugssektorer samt foranstaltninger 

målrettet bæredygtig produktion og 

anvendelse af biomasse 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) ændringer i råvarepriser og 

arealanvendelse i medlemsstaten forbundet 

med dens øgede brug af biomasse og andre 

former for energi fra vedvarende 

energikilder 

d) i givet fald ændringer i råvarepriser 

og arealanvendelse i medlemsstaten 

forbundet med dens øgede brug af 

biomasse og andre former for energi fra 

vedvarende energikilder 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra g 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g)  udviklingen i og andelen af 

biobrændstoffer, der er fremstillet af 

råmaterialer opført i bilag IX til 

[omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som 

foreslået i COM(2016) 767], herunder en 

ressourcevurdering, der fokuserer på 

bæredygtighedsaspekterne i forbindelse 

med virkningen af, at fødevarer og foder 

anvendes til biobrændstofproduktion, 

under behørig hensyntagen til 

affaldshierarkiprincipperne som fastsat i 

direktiv 2008/98/EF og princippet om 

kaskadeudnyttelse af biomasse under 

hensyntagen til de regionale og lokale 

økonomiske og teknologiske forhold, 

opretholdelse af det fornødne kulstoflager 

i jorden og jordbundens og økosystemernes 

kvalitet 

g)  udviklingen i og andelen af 

biobrændstoffer, der er fremstillet af 

råmaterialer opført i bilag IX til 

[omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som 

foreslået i COM(2016) 767], herunder en 

ressourcevurdering, der fokuserer på 

bæredygtighedsaspekterne i forbindelse 

med virkningen af, at fødevarer og foder 

anvendes til biobrændstofproduktion, 

under hensyntagen til 

affaldshierarkiprincipperne som fastsat i 

direktiv 2008/98/EF og princippet om 

kaskadeudnyttelse af biomasse under 

hensyntagen til de regionale og lokale 

økonomiske og teknologiske forhold, 

opretholdelse af kulstoflageret i jorden og 

jordbundens og økosystemernes kvalitet 

Begrundelse 

Ordlyden skal forbedres: [vedrører ikke den danske tekst]. Betydningen af "behørig" 

hensyntagen er vanskelig at vurdere i forbindelse med de to principper, der nævnes her. 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) den skønnede indvirkning af 

biproduktionen og anvendelsen af 

biobrændstoffer af første generation på 

selvforsyningen og prisen på 

proteinkoncentrater og andet foder 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra h b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (hb) den skønnede indvirkning af 
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produktionen eller anvendelse af 

biobrændstoffer hidrørende fra spild- og 

affaldsprodukter fra  landbruget på 

udviklingen af EU's biobaserede 

økonomi; 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra m – punkt 1 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) grene og trækroner (rapportering 

er frivillig) 

i) grene og trækroner 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra m – punkt 1 – litra a – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) træstubbe (rapportering er frivillig) ii) træstubbe 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra m – punkt 1 – litra b – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) bark (rapportering er frivillig) i) bark 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Bilag VIII – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den teknologiske udvikling, 

tilgængelighed og bæredygtighed for så 

vidt angår andelen af biobrændstoffer, der 

d)  den teknologiske udvikling, 

tilgængelighed og bæredygtighed for så 

vidt angår andelen af biobrændstoffer, der 
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er fremstillet af råmaterialer opført i bilag 

IX til [omarbejdning af direktiv 

2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 

767], herunder en vurdering af virkningen 

af, at fødevarer og foder anvendes til 

biobrændstofproduktion, under behørig 

hensyntagen til affaldshierarkiprincipperne 

som fastsat i direktiv 2008/98/EF og 

princippet om kaskadeudnyttelse af 

biomasse under hensyntagen til de 

regionale og lokale økonomiske og 

teknologiske forhold, opretholdelse af det 

fornødne kulstoflager i jorden og 

jordbundens og økosystemernes kvalitet 

er fremstillet af råmaterialer opført i 

bilag IX til [omarbejdning af direktiv 

2009/28/EF som foreslået i 

COM(2016) 767], herunder en vurdering af 

virkningen af, at fødevarer og foder 

anvendes til biobrændstofproduktion, 

under hensyntagen til 

affaldshierarkiprincipperne som fastsat i 

direktiv 2008/98/EF og princippet om 

kaskadeudnyttelse af biomasse under 

hensyntagen til de regionale og lokale 

økonomiske og teknologiske forhold, 

opretholdelse af kulstoflagret i jorden og 

jordbundens og økosystemernes kvalitet 

Begrundelse 

Ordlyden skal forbedres: [Vedrører ikke den danske tekst] Betydningen af "behørig" 

hensyntagen er vanskelig at vurdere i forbindelse med de to principper, der nævnes her. 
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Forslag til forordning 

Bilag VIII – litra f 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) for så vidt angår både tredjelande 

og medlemsstater, der er en væsentlig kilde 

til biobrændstoffer, flydende biobrændsler 

og biomassebrændsel, der forbruges inden 

for Unionen, oplysninger om nationale 

foranstaltninger, der er truffet for at 

overholde de kriterier for bæredygtighed 

og drivhusgasbesparelser, der er fastsat i 

artikel 26, stk. 2-7, i [omarbejdning af 

direktiv 2009/28/EF som foreslået i 

COM(2016) 767] til beskyttelse af jord, 

vand og luft. 

f)  for så vidt angår både tredjelande 

og medlemsstater, der er en kilde til 

råmaterialer til biobrændstoffer, flydende 

biobrændsler og biomassebrændsel, der 

forbruges inden for Unionen, oplysninger 

om nationale foranstaltninger, der er truffet 

for at overholde de kriterier for 

bæredygtighed og drivhusgasbesparelser, 

der er fastsat i artikel 26, stk. 2-7, i 

[omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som 

foreslået i COM(2016) 767] til beskyttelse 

af jord, vand og luft. 

Begrundelse 

Formålet er at sikre sammenhængende og relevant rapportering fra Kommissionen. Udtrykket 

"væsentlig" er ikke tilstrækkeligt klart: dets betydning kan ændre sig over tid, og det bør 

derfor udgå. 
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