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KORT BEGRUNDELSE

På opfordring af Det Europæiske Råd i marts 2006 og 2007 om gennemførelse af en 
europæisk energipolitik og bekæmpelse af klimaændringerne via en politik til fremme af 
vedvarende energi forelagde Kommissionen køreplanen for vedvarende energi, som dette 
direktivforslag søger at omsætte til lovgivning.

Direktivforslagets indhold
Der findes allerede særdirektiver om elektricitet fremstillet på grundlag af vedvarende 
energikilder og om landbrugsbrændstof, men der findes ingen retsakter om opvarmning og 
køling på grundlag af vedvarende energikilder.
Det foreslåede direktiv fastsætter principperne for, hvordan det kan sikres, at andelen af 
vedvarende energi i EU's samlede energiforbrug når op på mindst 20 % inden 2020, og det 
fastsætter de overordnede mål for hver medlemsstat, men overlader det til dem at fastlægge 
bidraget fra de tre sektorer, der primært er berørt: elektricitet, opvarmning og køling samt 
national transport. Der forslås dog et bindende mål på 10 % for vedvarende energi (i alt 
væsentligt landbrugsbrændstof) inden for transportsektoren.
To fleksibilitetsmekanismer gør det muligt at afbalancere medlemsstaternes indsats i forhold 
til deres "naturlige" potentiale:
– handlen med oprindelsesgaranti inden for EU
– import af vedvarende energi fra tredjelande

Ordførerens holdning
Ordføreren beklager først og fremmest, at det foreliggende direktivforslag ikke specifikt 
kommer ind på energi fra træ og bæredygtighedskriterierne i den forbindelse.
Ordføreren mener, at såfremt EU ønsker at mindske energiafhængigheden og forbedre 
forsyningen med vegetabilsk protein, så skal der skabes en balance mellem den interne 
produktion og importen. Dog skal den decentrale og lokale produktion af vedvarende energi 
og udviklingen af korte økonomiske kredsløb, der kan bidrage til en gunstigere, miljømæssig 
og territorial energibalance og skabe beskæftigelse i landdistrikterne, fremmes.
EU bør endvidere anvende ensartede bæredygtighedskriterier på den interne produktion og 
import.
Ordføreren mener, at man i den aktuelle situation med prisstigninger og fødevarekrise bør 
undgå konflikter mellem en landbrugsproduktion til konsumformål og en 
landbrugsproduktion til energiformål. Ordføreren foreslår derfor, at målet på 10 % ikke skal 
være obligatorisk, og anmoder om, at målet først og fremmest nås ved anvendelse af 
vedvarende organisk materiale, der ikke er bestemt til konsum, og opfordrer Kommissionen 
til i højere grad at fremme forskning og udvikling af landbrugsbrændstof af anden generation. 
Hvad angår kriterierne for produktion af landbrugsbrændstof, skal de referere til økonomisk, 
miljømæssig og social bæredygtighed.
Endelig skal ordføreren minde om, at da det primære obligatoriske mål er på 20 %, som 
procentdel af det samlede energiforbrug, skal man fremme en stabilisering, og dernæst en 
reduktion af forbruget af fossil energi inden 2020, for at styre både tæller (udbud af 
vedvarende energi) og nævner (endeligt samlede energiforbrug i enhver form).
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Øget anvendelse af energi fra 
vedvarende energikilder er en vigtig del af 
den pakke af foranstaltninger, som må 
iværksættes for at reducere 
drivhusgasemissionen og efterkomme 
Kyoto-protokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og opfylde yderligere 
europæiske og internationale forpligtelser 
om at reducere drivhusgasemissioner efter 
2012. Den spiller også en vigtig rolle for 
energiforsyningssikkerheden, den 
teknologiske udvikling, nye 
beskæftigelsesmuligheder og regional 
udvikling, navnlig i landdistrikterne. 

(1) Styring og reduktion af det europæiske 
energiforbrug samt øget anvendelse af 
energi fra vedvarende energikilder er en 
vigtig del af den pakke af foranstaltninger, 
som må iværksættes for at reducere 
drivhusgasemissionen og efterkomme 
Kyoto-protokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og opfylde yderligere 
europæiske og internationale forpligtelser 
om at reducere drivhusgasemissioner efter 
2012. Det spiller også en vigtig rolle for 
energiforsyningssikkerheden, den 
teknologiske udvikling, nye 
beskæftigelsesmuligheder og regional 
udvikling, navnlig i landdistrikterne.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Øget anvendelse af biobrændstoffer er 
navnlig et af Fællesskabets mest effektive 
midler til at gøre sig mindre afhængig af 
importeret olie – hvor øget 
forsyningssikkerhed er mest presserende –
og få indflydelse på markedet for
brændstof til transport.

(2) Da transportsektoren er den 
økonomiske sektor, hvor der er den 
hurtigste stigning i 
drivhusgasemissionerne, og hvor EU's 
energiafhængighed er mest udtalt, er det 
nødvendigt at forbedre kvaliteten af 
brændstof til transport, reducere de enkelte 
brændstoffers CO2-emission, udvikle 
brændstoffer, der er produceret på 
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grundlag af vedvarende, ikke-fossilt 
organisk materiale, fremme de mest 
bæredygtige og energibesparende 
transportformer som f.eks. offentlig 
transport og biltog.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Fast, vedvarende brændstof som 
f.eks. biobrændsel er den vigtigste 
vedvarende energikilde i EU. Til dato 
findes der imidlertid ikke nogen EU-
lovgivning om fjernvarme- og 
fjernkølingsnet, der anvender biomasse. 
Der bør derfor fastlægges 
bæredygtighedskriterier for anvendelsen 
af træbiomasse vedrørende højeffektive 
kraftvarmeværker og en bæredygtig 
forvaltning af skovressourcerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Anvendelse af landbrugsaffald som 
f.eks. husdyrgødning, gylle og andre 
former for animalsk og organisk affald til 
produktion af biogas giver mulighed for 
at opnå betydelige miljøfordele på grund 
af de store muligheder for 
drivhusgasbesparelser både i forbindelse 
med produktion af varme og elektricitet 
og ved anvendelse som biobrændstof. 
Biogasanlæg kan på grund af deres 
decentrale karakter og regionale 
investeringsstruktur bidrage afgørende til 
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en bæredygtig udvikling i landområderne 
og give landbrugerne nye 
indtægtsmuligheder.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det bør i højere grad end hidtil 
sikres, at fremme i EU af forskning i 
udvikling af mere effektive og 
bæredygtige vedvarende energikilder 
støtter udviklingen af anden- og 
tredjegenerationsbiobrændstoffer samt 
andre biobrændstoffer med et højt 
potentiale for drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Prisstigningen på fødevarer skyldes 
en kombination af flere faktorer som 
f.eks. en hidtil uset børsspekulation på 
terminsmarkederne for landbrugsvarer, 
en øget efterspørgsel i de nye 
industrilande, udviklingen af 
landbrugsbrændstoffer, men også 
udbyttetab på grund af ekstreme 
klimaforhold. Da situationen er yderst 
foruroligende, er det EU's opgave at 
undgå enhver form for konkurrence 
mellem en landbrugsproduktion til 
konsum og en landbrugsproduktion til 
energiformål, således at 
fødevaresikkerheden prioriteres. 



AD\730264DA.doc 7/51 PE406.027v02-00

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Kommissionens forslag om som led i 
sundhedschecket af den fælles 
landbrugspolitik at lade hektarstøtten på 
45 EUR til energiafgrøder udgå 
forekommer derfor relevant.  De således 
sparede beløb skal anvendes til at 
finansiere forskning og udvikling af 
landbrugsbrændstoffer af anden 
generation.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre, at de overordnede mål 
nås, bør medlemsstaterne arbejde mod et 
vejledende forløb for, hvordan deres mål 
skal opfyldes, og de bør udarbejde en 
national handlingsplan, hvor der er mål for 
de enkelte sektorer, og tage højde for, at 
der er forskellige anvendelser for 
biomasse, og at det derfor er vigtigt at 
skaffe nye biomasseressourcer.

(11) For at sikre, at de overordnede mål 
nås, bør medlemsstaterne arbejde mod et 
vejledende forløb for, hvordan deres mål 
skal opfyldes, og de bør udarbejde en 
national handlingsplan, hvor der er mål for 
de enkelte sektorer, og tage højde for, at 
der er forskellige anvendelser for 
biomasse, og at det derfor er vigtigt at 
skaffe nye biomasseressourcer. De nye 
biomasseressourcer bør dog opfylde de 
miljøkrav, der gælder på EU's område.

Begrundelse

Import af biomasse og biobrændstoffer fra lande, der ikke opfylder de miljøkrav, der gælder 
på EU's område, bør forbydes. En sådan import kan ikke forsvares, og målet om at øge 
andelen af vedvarende energikilder i EU's energibalance bør være baseret på 
fællesskabspotentialet.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Biomasse opfører sig som et 
kulstoflager, fordi planter i vækstperioden 
optager CO2 fra atmosfæren (fotosyntese), 
som oplagres, indtil planterne afbrændes 
eller når en fremskreden 
nedbrydningstilstand. Anvendelsen af træ 
som bygge- og anlægsmateriale gør det 
muligt at forlænge denne oplagring af 
kulstof i hele produktets livscyklus, 
således at der, såfremt skovene forvaltes 
bæredygtigt, skabes en egentlig 
kulstofkilde.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at nedbringe emissionen af
drivhusgasser og afhængigheden af 
importeret energi bør udviklingen af 
vedvarende energikilder og forhøjelse af 
energieffektiviteten være tæt forbundet 
med hinanden.

Begrundelse

En omfattende udvikling af vedvarende energiformer forudsætter, at det samlede 
energiforbrug (netop gennem foranstaltninger til forøgelse af energieffektiviteten) nedbringes 
betragteligt.

Ændringsforslag 11
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Importeret el, som er fremstillet af 
vedvarende energikilder uden for 
Fællesskabet, kan medregnes i 
medlemsstaternes mål. Men for at undgå, 
at der sker en nettostigning i 
drivhusgasemissionen ved, at de 
eksisterende vedvarende energikilder 
omledes og helt eller delvist erstattes af 
traditionelle energikilder, må kun 
elektricitet fra anlæg til vedvarende energi, 
som er sat i drift efter direktivets 
ikrafttræden, medregnes. For at sikre, at en 
given import kan spores og kontrolleres på 
pålidelig vis, bør den være omfattet af et 
system med oprindelsesgarantier. Derfor 
vil det bliver overvejet at indgå aftaler med 
tredjelande om tilrettelæggelse af handlen 
med elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

(18) Importeret el, som er fremstillet af 
vedvarende energikilder uden for 
Fællesskabet, kan medregnes i 
medlemsstaternes mål. Men for at undgå, 
at der sker en nettostigning i 
drivhusgasemissionen ved, at de 
eksisterende vedvarende energikilder 
omledes og helt eller delvist erstattes af 
traditionelle energikilder, må kun 
elektricitet fra anlæg til vedvarende energi, 
som er sat i drift efter direktivets 
ikrafttræden, medregnes. For at sikre, at en 
given import kan spores og kontrolleres på 
pålidelig vis, bør den være omfattet af et 
system med oprindelsesgarantier. Det bør 
kun overvejes at indgå aftaler med 
tredjelande, som opfylder de miljøkrav, der 
gælder på EU's område.

Begrundelse

Import af biomasse og biobrændstoffer fra tredjelande er ikke særlig omkostningseffektivt og 
har en negativ indvirkning på miljøet, især med tanke på at en del af disse tredjelande 
producerer disse råmaterialer i strid med kriterierne for bæredygtighed.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Som reaktion på de forhøjede 
fødevarepriser er det hensigtsmæssigt, at 
EU træffer foranstaltninger til forbedring 
af udbuddet af landbrugsprodukter og 
sikring af fødevaresikkerheden, herunder 
ved at fremme bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og udvikling af anden- og 
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tredjegenerationsbiobrændstoffer i EU og 
i verden, og til styrkelse af 
landbrugsforskningen. 

Begrundelse

Kommissionen vedtog den 20. maj 2008 en meddelelse, hvori der forelægges en række mulige 
politiske foranstaltninger til afbødning af følgerne af de stigende fødevarepriser på 
verdensplan. De udgør en del af et forslag til en trepunktsstrategi.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det Europæiske Råd af marts 2007 
opfordrede Kommissionen til at fremlægge 
et samlet direktiv om anvendelsen af alle 
vedvarende energikilder, som kunne 
indeholde kriterier og bestemmelser, der 
skal sikre en bæredygtig produktion og 
anvendelse af bioenergi. Kriterierne skulle 
udgøre en integrerende del af en bredere 
ordning, som også omfatter flydende 
biobrændsler og ikke blot biobrændstoffer. 
Sådanne kriterier om bæredygtighed bør 
derfor indgå i direktivet. For at undgå, at 
erhvervslivet får ekstra udgifter, og 
forhindre den manglende miljømæssige 
sammenhæng, der ville være forbundet 
med en mindre koordineret indsats, er det 
vigtigt, at bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer i dette direktiv og i 
direktiv 98/70/EF afstemmes. 
Kommissionen bør derudover i 2010 tage 
stilling til, om andre anvendelser for 
biomasse bør være omfattet.

(36) Det Europæiske Råd af marts 2007 
opfordrede Kommissionen til at fremlægge 
et samlet direktiv om anvendelsen af alle 
vedvarende energikilder, som kunne 
indeholde kriterier og bestemmelser, der 
skal sikre en bæredygtig produktion og 
anvendelse af bioenergi. Kriterierne skulle 
udgøre en integrerende del af en bredere 
ordning, som også omfatter flydende 
biobrændsler og ikke blot biobrændstoffer. 
Sådanne kriterier om bæredygtighed bør 
derfor indgå i direktivet. For at undgå, at 
erhvervslivet får ekstra udgifter, og 
forhindre den manglende miljømæssige 
sammenhæng, der ville være forbundet 
med en mindre koordineret indsats, er det 
vigtigt, at bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer i dette direktiv og i 
direktiv 98/70/EF afstemmes. 
Kommissionen bør derudover inden 
gennemførelsen af dette direktiv tage 
stilling til bæredygtighedskriterierne for
andre anvendelser for biomasse og 
evaluere potentielle konflikter ved 
anvendelsen, herunder navnlig den 
industrielle anvendelse af træ.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at undgå, at de økonomiske 
aktører pålægges urimeligt byrdefuld 
forskning, og forhindre, at jord med store 
kulstoflagre, som det senere viser sig havde 
været uegnet til fremstilling af råmaterialer 
til biobrændstoffer og andre biobrændsler, 
bør der ikke ske en omlægning med 
henblik på fremstilling af biobrændstoffer 
og andre flydende biobrændsler af arealer, 
hvis tab af kulstoflagre ved en sådan 
omlægning ikke opvejes af, at 
drivhusgasemissionerne reduceres inden 
for en – set i lyset af klimaproblematikkens 
hastende karakter – rimelig periode. 
Opgørelser af verdens kulstoflagre førte til 
den konklusion, at vådområder og konstant 
skovbevoksede områder bør høre til i denne 
kategori. 

(38) For at undgå, at de økonomiske 
aktører pålægges urimeligt byrdefuld 
forskning, og forhindre, at jord med store 
kulstoflagre, som det senere viser sig havde 
været uegnet til fremstilling af råmaterialer 
til biobrændstoffer og andre biobrændsler, 
bør der ikke ske en omlægning med 
henblik på fremstilling af biobrændstoffer 
og andre flydende biobrændsler af arealer, 
hvis tab af kulstoflagre ved en sådan 
omlægning ikke opvejes af, at 
drivhusgasemissionerne reduceres inden 
for en – set i lyset af klimaproblematikkens 
hastende karakter – rimelig periode. 
Opgørelser af verdens kulstoflagre førte til 
den konklusion, at vådområder og områder 
med primær skov bør høre til i denne 
kategori.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Landområder med store 
kulstoflagre i jord eller planter bør heller 
ikke bruges til gennemførelse af andre 
projekter for vedvarende energi, f.eks. 
opstilling af vindmøller med tilhørende 
veje, herunder ”svømmende veje” og 
anden infrastruktur. Udvikling af den 
slags projekter i tørveområder vil 
uvægerligt føre til udtørring af store dele 
af tørvemosen og frigørelse af lagret 
kulstof til atmosfæren, hvilket fører til 
udvikling af CO2.
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Begrundelse

Tørvejord er en kulstofkilde. Opførelsen af vindmølleparker, “svømmende veje” og anden 
infrastruktur fører til forstyrrelse af den naturlige dræning og udtørring af tørven, som så 
afgiver store mængder CO2 til atmosfæren, hvilket medfører større CO2–udledninger, end 
vindmølleparkerne nogensinde vil kunne spare.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
efterspørgsel bør ikke have den virkning, at 
områder med stor biodiversitet ødelægges. 
Sådanne udtømmelige ressourcer, hvis 
værdi for menneskeheden er anerkendt i 
diverse internationale instrumenter, bør 
bevares. Forbrugere i Fællesskabet ville 
desuden finde det moralsk forkasteligt, 
hvis et øget forbrug af biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler betød, at 
områder med stor biodiversitet blev 
ødelagt. Af ovennævnte grunde skal der 
fastsættes kriterier, som sikrer, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler kun er omfattet af 
incitamenterne, hvis der er garanti for, at 
de ikke stammer fra områder med stor 
biodiversitet. Ifølge de valgte kriterier 
betragtes skove som biologisk 
mangfoldige, hvis de er uforstyrret af 
nogen væsentlig menneskelig aktivitet 
(efter definitionen anvendt af FN's 
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, 
FN's Økonomiske Kommission for Europa 
og Ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa), eller hvis de er 
beskyttet i henhold til nationale love om 
naturbeskyttelse. Visse græsarealer har 
også stor biodiversitet, og det er derfor 
hensigtsmæssigt, at biobrændstoffer fra 
råmaterialer fra sådanne områder ikke er 

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
efterspørgsel bør ikke have den virkning, at 
områder med stor biodiversitet ødelægges. 
Sådanne udtømmelige ressourcer, hvis 
værdi for menneskeheden er anerkendt i 
diverse internationale instrumenter, bør 
bevares. Forbrugere i Fællesskabet ville 
desuden finde det moralsk forkasteligt, 
hvis et øget forbrug af biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler betød, at 
områder med stor biodiversitet og høj 
fødevaresikkerhed blev ødelagt i 
medlemsstaterne og de eksporterende 
tredjelande. Af ovennævnte grunde skal 
der fastsættes kriterier, som sikrer, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler kun er omfattet af 
incitamenterne eller indføres i EU, hvis 
der er garanti for, at de ikke stammer fra 
områder med stor biodiversitet eller er til 
fare for fødevaresikkerheden i 
produktionslandene. Ifølge de valgte 
kriterier betragtes skove som biologisk 
mangfoldige, hvis de er uforstyrret af 
nogen væsentlig menneskelig aktivitet 
(efter definitionen anvendt af FN's 
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, 
FN's Økonomiske Kommission for Europa 
og Ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa), eller hvis de er 
beskyttet i henhold til nationale love om 
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kvalificeret til incitamenterne i dette 
direktiv. Kommissionen bør fastsætte 
hensigtsmæssige kriterier og/eller 
geografiske udstrækninger for at definere 
sådanne græsarealer med stor biodiversitet 
i overensstemmelse med de til rådighed 
værende videnskabelige fakta og relevante 
internationale normer.

naturbeskyttelse. Visse græsarealer har 
også stor biodiversitet, og det er derfor 
hensigtsmæssigt, at biobrændstoffer fra 
råmaterialer fra sådanne områder ikke er 
kvalificeret til incitamenterne i dette 
direktiv. Kommissionen bør fastsætte 
hensigtsmæssige kriterier og/eller 
geografiske udstrækninger for at definere 
sådanne græsarealer med stor biodiversitet 
i overensstemmelse med de til rådighed 
værende videnskabelige fakta og relevante 
internationale normer.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Hvis biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler fremstilles af 
råmaterialer i EU, skal de også opfylde 
EU's miljøkrav til landbrug. Det er 
hverken administrativt eller teknisk 
muligt at anvende sådanne kriterier på 
import fra tredjelande.

(40) Hvis biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler fremstilles af 
råmaterialer i EU, skal de også opfylde 
EU's miljøkrav til landbrug. 
Certificeringsordninger, der indføres i 
overensstemmelse hermed, bør sikre 
minimumsstandarder for økologisk 
bæredygtig produktion af sådanne 
brændstoffer og brændsler samt finde 
anvendelse på import fra tredjelande af 
hensyn til den globale bæredygtighed.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) For at øge den bæredygtige 
produktion af biobrændstoffer i EU er det 
hensigtsmæssigt så hurtigt som muligt at 
afskaffe den obligatoriske udtagning af 
landbrugsarealer, hvilket gør det 
nødvendigt at ophæve forordning (EF) 
1782/20031.  Denne ophævelse skal gå 
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hånd i hånd med andre foranstaltninger 
til sikring af biodiversiteten.
1 EUT L 270 af 21.10.2003, s. 56. Senest 
ændret ved forordning (EF) nr. 479/2008 
(EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.)

Begrundelse

I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1107/2007 af 26. september 2007 om 
fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte skal der stilles krav om ophævelse af den 
obligatoriske udtagning af landbrugsarealer.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Kommissionen bør inden 2010
analysere kravene om en bæredygtig 
ordning for anvendelse af biomasse til 
anden energi end flydende biobrændsler 
og biobrændstoffer og tage højde for, at 
biomasseressourcerne skal forvaltes på 
bæredygtig vis. 

(47) Kommissionen bør inden 
gennemførelsen af dette direktiv analysere 
kravene om en konsekvensanalyse af 
bæredygtigheden og fødevaresikkerheden
for anvendelse af biomasse og tage højde 
for, at biomasseressourcerne skal forvaltes 
på bæredygtig vis.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Land- og skovbruget i EU har i stort 
omfang medvirket til at begrænse 
virkningerne af klimaforandringerne, 
hvilket kan ses ud fra reduktionen på 
10 % af drivhusgasserne fra landbruget 
mellem 1990 og 2004 i EU-15 og 14 % i 
EU-25, og det forventes, at emissionerne 
fra europæisk landbrug inden 2010 vil 
være 16 % under 1990-niveauet. Der bør
dog stadig gøres en indsats for at fremme 
nye effektive måder at producere energi 
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på og yderligere reducere drivhusgasserne 
ved at finansiere investeringer og 
forskning for at opnå dette mål.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 47 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47b) Kommissionen erklærede i sin 
meddelelse af 26. november 1997 "Energi 
i Fremtiden: Vedvarende Energikilder -
Hvidbog vedrørende en strategi- og 
handlingsplan på fællesskabsplan" 
(KOM(1997)0599), at mængden af energi 
fra biomasse skal fordobles for at nå 
målet om en øget anvendelse af 
vedvarende energikilder i energimixet.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 47 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47c) Europa-Parlamentet erklærede i sin 
beslutning af 12. marts 2008 om 
bæredygtigt landbrug og biogas: behov 
for revision af EU-lovgivningen¹, at der er 
et stort potentiale for at udbygge 
biogasproduktionen betydeligt, navnlig 
ved hjælp af bidrag fra 
husdyrproduktionen (gødning), slam, 
affald og planter, der er uegnede til 
fødevare- og foderstofproduktion, men 
som udgør udmærket biogasmateriale. 
For at udnytte dette potentiale er der 
behov for en sammenhængende politik for 
biogas i EU og dette ved at samordne de 
relevante europæiske politikker som f.eks. 
politikken for vedvarende energi, den 
fælles landbrugspolitik og politikken for 
regionaludvikling og udvikling af 
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landdistrikter. Der er brug for 
foranstaltninger til anlæggelse og fremme 
af biogasanlæg, der baseres på en 
national eller regional 
konsekvensanalyse, så de anlæg, der på 
nationalt og/eller regionalt plan er mest 
miljøvenlige, og som er økonomisk 
bæredygtige, fremmes. Hvis 
bestemmelserne for regionaludvikling og 
udvikling af landdistrikter ikke tillader 
finansiering af sådanne foranstaltninger, 
skal disse ændres. Medlemsstaterne bør
arbejde på den nationale og regionale 
tilrettelæggelse for at begrænse de retlige 
og forvaltningsmæssige forhindringer. 
Naturgas og andre fossile brændstoffer 
bør ikke begunstiges i områder, hvor det 
er muligt at sælge varme fra biogas til de 
lokale udbydere. Årlige statistikker og 
rapporter om landbrugets produktion af 
biogas er nødvendige for at kunne 
gennemføre målene.
__________

¹ Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2008)0095.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske 
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal dækkes 
af energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger regler for oprindelsesgarantier, 
administrative procedurer og 
elnettilslutninger i relation til energi fra 
vedvarende energikilder. Det fastlægger 
kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer andre flydende 

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske 
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal dækkes 
af energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger regler for oprindelsesgarantier, 
administrative procedurer og 
elnettilslutninger i relation til energi fra 
vedvarende energikilder. Direktivet 
tilstræber en fuldstændig harmonisering 
af bæredygtighedskriterierne for 
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biobrændsler. landbrugsbrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og for energi til opvarmning 
og nedkøling fra vedvarende energikilder. 

Begrundelse

Direktivet bør omfatte kriterierne for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. 

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) "biomasse": den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(herunder vegetabilske og animalske 
stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier 
samt den bionedbrydelige del af affald fra 
industri og husholdninger 

(b) "biomasse": den del af produkter, affald 
og rester fra landbrug (herunder 
vegetabilske og animalske stoffer), 
skovbrug og tilknyttede industrier samt den 
del af affald fra industri og husholdninger, 
uanset om de er bionedbrydelige eller ej

Begrundelse

Direktivet skal præcisere definitionen af biomasse, således at det undgås af skabe forvirring 
mellem begrebet bionedbrydelighed, da ikke-vedvarende produkter kan være bionedbrydelige, 
og det skal præciseres, hvorvidt produktet er vedvarende eller ej. 

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "biobrændstoffer": flydende eller 
gasformigt brændstof til transport, 
fremstillet på grundlag af biomasse

(f) "biobrændstoffer": flydende eller 
gasformigt brændstof til transport, 
fremstillet på grundlag af biomasse. I det 
mindste følgende produkter anses for at 
være biobrændstoffer: 
i) "bioethanol": ethanol henhørende 
under pos. 2207 10 00 i den kombinerede 
nomenklatur i henhold til Rådets 
forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 
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1987 om told- og statistiknomenklaturen 
og Den Fælles Toldtarif1 med en 
alkoholandel på mindst 99 %/vol. 
fremstillet af biomasse og/eller af den 
bionedbrydelige del af affald, hvis 
egenskaber mindst lever op til 
betingelserne i standard EN 15376, og 
som anvendes som biobrændstof
ii) "biodiesel": et methylester af 
dieselkvalitet, der er fremstillet af 
vegetabilsk eller animalsk olie, og som 
anvendes som biobrændstof
iii) "biogas": et gasformigt brændstof, der 
er fremstillet af biomasse og/eller af den 
bionedbrydelige del af affald, og som kan 
renses til naturgaskvalitet og anvendes 
som biobrændstof, eller trægas
iv) "biomethanol": methanol, der er 
fremstillet af biomasse, og som anvendes 
som biobrændstof
v) "biodimethylether": dimethylether, der 
er fremstillet af biomasse, og som 
anvendes som biobrændstof
vi) "bio-ETBE (ethyl-tertiær-
butylether)": ETBE fremstillet på 
grundlag af bioethanol. Volumenandelen 
af bio-ETBE, der beregnes som 
biobrændstof, er 47 %
vii) "bio-MTBE (methyl-tertiær-
butylether)": et brændstof, der er 
fremstillet på grundlag af biomethanol. 
Volumenandelen af bio-MTBE, der 
beregnes som biobrændstof, er 36 %
viii) "syntetisk biobrændstof": syntetiske 
kulbrinter eller blandinger af syntetiske 
kulbrinter, der er fremstillet af biomasse
ix) "biohydrogen": brint, der er 
fremstillet af biomasse, og/eller af den 
bionedbrydelige del af affald, og som 
anvendes som biobrændstof
x) "ren vegetabilsk olie": olie, der er 
fremstillet af olieplanter ved presning, 
udvinding eller lignende procedurer, og 
som kan være rå eller raffineret, men er 
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kemisk uændret, hvor anvendelsen heraf 
er forenelig med den pågældende 
motortype og de tilsvarende 
emissionskrav.
__________
1 EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 
(EUT L 111 af 23.4.2008, s. 20).

Begrundelse

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 2003/30 skal overtages for at sikre kohærens og juridisk 
klarhed. Definitionen af bioethanol skal tilpasses den gældende nomenklatur.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020, der 
mindst svarer til det samlede mål for 
vedvarende energikilders andel, der er 
opstillet for medlemsstaten i dette år i bilag 
I, del A, tabellens tredje kolonne. 

1. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020, der 
mindst svarer til det samlede mål for 
vedvarende energikilders andel, der er 
opstillet for medlemsstaten i dette år i bilag 
I, del A, tabellens tredje kolonne, forudsat 
at hver medlemsstat også forpligtes til at 
forbedre energieffektiviteten.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 3  stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel, 
som svarer til eller overstiger den, der 
fremgår af det vejledende forløb, der er 
fastlagt i del B i bilag I. 

2. Medlemsstaterne træffer, under 
overholdelse af betingelserne i artikel 15 
og 18, passende foranstaltninger for at 
sikre, at energi fra vedvarende energikilder 
udgør en andel, som svarer til eller 
overstiger den, der fremgår af det 
vejledende forløb, der er fastlagt i del B i 



PE406.027v02-00 20/51 AD\730264DA.doc

DA

bilag I. 

Begrundelse

Direktivet skal præcisere, at biobrændstofmålet på 10 % overholder kriterierne for 
miljømæssig bæredygtighed i henhold til artikel 15 og anvendelsen af 
andengenerationsbiobrændstoffer i henhold til artikel 18, stk. 4.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10% af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat.

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10 % af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat. Denne 
bestemmelse skal først og fremmest 
gennemføres på grundlag af 
Fællesskabets potentiale. 

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan. 

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan. 

De nationale aktionsplaner fastsætter 
medlemsstaternes mål for, hvilken andel 
energi fra vedvarende energikilder skal 
udgøre inden for transport, elektricitet, 
opvarmning og nedkøling i 2020, og
passende foranstaltninger til at nå disse 
mål, herunder nationale politikker til at 
udvikle eksisterende og mobilisere nye 
biomasseressourcer til forskellige 
anvendelser, samt de foranstaltninger der 
skal træffes for at opfylde kravene i artikel 
12-17.

De nationale aktionsplaner foreslår først 
en evaluering af tilstedeværelsen af 
nationale biomassekilder og fastsætter 
dernæst mål for, hvilken andel energi fra 
vedvarende energikilder skal udgøre inden 
for transport, elektricitet, opvarmning og 
nedkøling i 2020. De beskriver passende 
foranstaltninger til at nå disse mål, 
herunder nationale politikker til at udvikle 
eksisterende og bæredygtigt mobilisere nye 
biomasseressourcer til forskellige 
anvendelser, samt de foranstaltninger der 
skal træffes for at opfylde kravene i artikel 
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12-17.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I de nationale handlingsplaner 
angives ligeledes de mængder 
råmaterialer, der er nødvendige for at 
producere energi, og de andele energi, der 
er produceret ved hjælp af vedvarende 
energikilder, og hvor der udelukkende er 
anvendt ressourcer, der er tilgængelige i 
den pågældende stat eller i EU. Disse 
ressourcer skal udgøre mindst 80 % af det 
endelige forbrug af energi fra vedvarende 
energikilder i hver medlemsstat.

Begrundelse
Medlemsstaterne skal i deres nationale handlingsplaner være i stand til at angive, hvorledes 
og med hvilke midler de har tænkt sig at nå deres mål gennem anvendelse af ressourcer og 
råmaterialer, der findes på den pågældende stats område eller inden for EU. De skal holdes 
adskilt fra dem, de har importeret fra lande uden for EU.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) mindst 80 % af de råmaterialer og 
naturressourcer, der er nødvendige for 
anlæggets drift, anskaffes på nationalt 
territorium eller inden for EU.
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Begrundelse
Det er hensigtsmæssigt at understrege medlemsstaternes forpligtelse til at anvende en 
procentvis høj andel egne ressourcer og/eller råmaterialer og sørge for, at overholdelsen af 
denne forpligtelse meddeles til Kommissionen og tages i betragtning af denne.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat finder, at den på 
grund af force majeure ikke er i stand til at 
nå op på den andel, som energi fra 
vedvarende energikilder skal udgøre af det 
endelige energiforbrug i 2020 ifølge tredje 
kolonne i tabellen i bilag 1, underretter den 
Kommissionen så hurtigt som muligt. 
Kommissionen vedtager en beslutning om, 
hvorvidt der er påvist force majeure, i 
hvilket tilfælde den beslutter, hvilken 
justering der skal foretages af 
medlemsstatens endelige energiforbrug fra 
vedvarende energikilder for året 2020. 

3. Hvis en medlemsstat finder, at den på 
grund af force majeure eller større 
anvendelseskonflikter, der destabiliserer 
fødevareproduktionen eller 
industriaktiviteter, der traditionelt 
anvender træ, ikke er i stand til at nå op på 
den andel, som energi fra vedvarende 
energikilder skal udgøre af det endelige 
energiforbrug i 2020 ifølge tredje kolonne i 
tabellen i bilag 1, underretter den 
Kommissionen så hurtigt som muligt. 
Kommissionen vedtager en beslutning om, 
hvorvidt der er påvist force majeure eller 
en større anvendelseskonflikt, i hvilket 
tilfælde den beslutter, hvilken justering der 
skal foretages af medlemsstatens endelige 
energiforbrug fra vedvarende energikilder 
for året 2020. 

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det endelige forbrug af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, jf. stk. 1, litra a), 
beregnes som mængden af elektricitet 
produceret i en medlemsstat fra vedvarende 
energikilder, eksklusive elektricitet 

Det endelige forbrug af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, jf. stk. 1, litra a), 
beregnes som mængden af elektricitet 
produceret i en medlemsstat fra vedvarende 
energikilder, eksklusive elektricitet 
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fremstillet af pumpekraftværker ved hjælp 
af vand, der tidligere er pumpet opad, 
justeret i overensstemmelse med artikel 10. 

fremstillet af biomassefjernvarmenet uden 
kraftvarmeværker og af pumpekraftværker 
ved hjælp af vand, der tidligere er pumpet 
opad, justeret i overensstemmelse med 
artikel 10.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 6  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
oprindelsen for elektricitet, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder, og af 
opvarmning og nedkøling, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder på anlæg med 
en kapacitet på mindst 5 MWt kan 
garanteres som sådan i den i dette direktiv 
anvendte betydning.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
oprindelsen for elektricitet, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder, og af 
opvarmning og nedkøling, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder på anlæg med 
en kapacitet på mindst 5 MWt, kan 
garanteres som sådan i den i dette direktiv 
anvendte betydning. Medlemsstaterne 
indfører en fravigelse på grundlag af de 
eksisterende støtteordninger for anlæg 
med en kapacitet på mindre end 5 MWt el 
og varme fra biomasse.

Begrundelse
Ændringsforslaget har til formål at sikre, at den grænse for anlæggenes kapacitet, som er 
foreslået af Kommissionen, ikke vil udelukke energiproduktion fra biomasse, der stammer fra 
landbrug og skovbrug.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 6  stk. 1  afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset de første to afsnit kan 
medlemsstaterne dog anvende 
volumenmæssigt lavere tærskler i 
berettigede tilfælde, hvor den lokale 
produktion af energi fra vedvarende 
kilder er vigtig for at fremme en 
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økonomisk, miljømæssigt og socialt 
bæredygtig udvikling i regionen. 

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de anvendte råmaterialers 
sammensætning og oprindelse, hvis disse 
stammer fra lande uden for EU, jf. artikel 
4 

Begrundelse
Det er hensigtsmæssigt, at der i oprindelsesgarantiordningen tages højde for 
mellemprodukters og/eller råmaterialers oprindelse i overensstemmelse med bestemmelserne 
i artikel 4.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne udarbejder en 
evaluering af den samlede energibalance 
for overførsel og dermed transport mellem 
medlemsstaterne af energiprodukter på 
grundlag af vedvarende energikilder på 
mellemlang og lang distance. De fremmer 
mest muligt den decentrale og lokale 
produktion af vedvarende energi og 
udviklingen af korte økonomiske 
kredsløb, der kan bidrage til en 
gunstigere, miljømæssig og territorial 
energibalance og skabe beskæftigelse i 
landdistrikterne.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper, såfremt disse endnu ikke 
findes i de pågældende nationale 
uddannelsesordninger. Disse ordninger 
skal være baseret på de kriterier, der er 
fastlagt i bilag IV. Hver medlemsstat 
anerkender certificeringer, der er givet af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med disse kriterier.

Begrundelse

Den foreslåede certificeringsordning er for vidtgående i betragtning af håndværkernes høje 
uddannelsesniveau i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 14  overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til elektricitetsnettet Adgang til elektricitets- og gasnettet

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 14  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
kan tilpasses fortsat udbygning af el- og 
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elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

gasfremstilling fra vedvarende 
energikilder, herunder samkøringslinjer 
mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

I betragtning af den stigende efterspørgsel efter naturgas, der forventes indtil 2020, bør 
forslaget til direktiv indeholde et kapitel om biogas' adgang til gasnettet, jf. bestemmelserne 
om elektricitet fra vedvarende kilder.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 14  stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettenes pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet og gas fra 
vedvarende energikilder. De tildeler også 
prioriteret adgang til nettene for elektricitet 
og gas fra vedvarende energikilder. Ved 
lastfordeling mellem el- og 
gasproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitets- og gassystem tillader det.

Begrundelse

I betragtning af den stigende efterspørgsel efter naturgas, der forventes indtil 2020, bør 
forslaget til direktiv indeholde et kapitel om biogas' adgang til gasnettet, jf. bestemmelserne 
om elektricitet fra vedvarende kilder.

Ændringsforslag 42
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Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet.

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet og gas 
fra vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet.

Disse regler skal være baseret på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, hvor der især tages hensyn til alle 
omkostninger og fordel forbundet med 
disse producenters tilslutning til nettet og 
til de særlige forhold, der gælder for 
producenter, der befinder i yderregioner og 
i regioner med lav befolkningstæthed. 
Reglerne kan give mulighed for afvigende 
typer tilslutning.

Disse regler skal være baseret på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, hvor der især tages hensyn til alle 
omkostninger og fordele forbundet med 
disse producenters tilslutning til nettene og 
til de særlige forhold, der gælder for 
producenter, der befinder sig i yderregioner 
og i regioner med lav befolkningstæthed. 
Reglerne kan give mulighed for afvigende 
typer tilslutning.

Begrundelse

I betragtning af den stigende efterspørgsel efter naturgas, der forventes indtil 2020, bør 
forslaget til direktiv indeholde et kapitel om biogas' adgang til gasnettet, jf. bestemmelserne 
om elektricitet fra vedvarende kilder.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 14  stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 
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producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

producenter af elektricitet eller gas fra 
vedvarende energikilder, som ønsker at 
blive tilsluttet et net, udbyder 
tilslutningsarbejdet i licitation.

Begrundelse

I betragtning af den stigende efterspørgsel efter naturgas, der forventes indtil 2020, bør 
forslaget til direktiv indeholde et kapitel om biogas' adgang til gasnettet, jf. bestemmelserne 
om elektricitet fra vedvarende kilder.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 14  stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
opkrævningen af transmissions- og 
distributionsafgifter ikke diskriminerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
herunder navnlig elektricitet fra 
vedvarende energikilder produceret i 
randområder såsom øregioner og regioner 
med lav befolkningstæthed.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
opkrævningen af transmissions- og 
distributionsafgifter ikke diskriminerer 
elektricitet eller gas fra vedvarende 
energikilder, herunder navnlig elektricitet 
eller gas fra vedvarende energikilder 
produceret i randområder såsom øregioner 
og regioner med lav befolkningstæthed.

Begrundelse

I betragtning af den stigende efterspørgsel efter naturgas, der forventes indtil 2020, bør 
forslaget til direktiv indeholde et kapitel om biogas' adgang til gasnettet, jf. bestemmelserne 
om elektricitet fra vedvarende kilder.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 14  stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at afgifter 
opkrævet af transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne for 
transmission og distribution af elektricitet 
fra anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, afspejler de 

8. Medlemsstaterne sikrer, at afgifter 
opkrævet af transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne for 
transmission og distribution af elektricitet 
eller gas fra anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, afspejler de 
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omkostningsfordele, der kan opnås som 
følge af anlæggets tilslutning til nettet.

omkostningsfordele, der kan opnås som 
følge af anlæggets tilslutning til nettet.

Begrundelse

I betragtning af den stigende efterspørgsel efter naturgas, der forventes indtil 2020, bør 
forslaget til direktiv indeholde et kapitel om biogas' adgang til gasnettet, jf. bestemmelserne 
om elektricitet fra vedvarende kilder.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler.

Kriterier for bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og for energi til opvarmning 
og nedkøling fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5: 

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og energi til opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder
tages kun i betragtning med henblik på litra 
a), b) og c) nedenfor, hvis de opfylder 
kriterierne i stk. 2-5: 

Ændringsforslag 48
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) måling af overholdelse af kravene i 
dette direktiv vedrørende nationale mål,

(a) måling af overholdelse af kravene i 
dette direktiv vedrørende nationale mål, 
herunder overholdelse af fordelingen 
mellem andelen af national produktion 
eller produktion inden for EU og de 
mængder, der importeres fra lande uden 
for EU, hvilket også omfatter råmaterialer 
og mellemprodukter,

Begrundelse
Bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og biobrændsler skal også tage højde for 
overholdelse af bestemmelserne om fordelingen af de anvendte produkter i forhold til deres 
oprindelse, herunder de anvendte råmaterialer og mellemprodukter.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) berettigelse til finansiel støtte til 
forbrug af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler.

(c) berettigelse til finansiel støtte til 
forbrug af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og til energi til 
opvarmning og nedkøling fra vedvarende 
energikilder.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
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henblik på stk. 1, skal være mindst 35%. henblik på stk. 1, skal være mindst 50 %.

Begrundelse

I betragtning af den mulige konkurrence, hvad anvendelsen angår, skal biomasse anvendes så 
effektivt som muligt og på en måde, der er bedst for klimaet. Det skal derfor sikres, at de 
begrænsede støttemidler gives til disse garanter for vedvarende energi, der bidrager 
mærkbart til klimabeskyttelsen.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det drejer sig om biomasse, skal 
medlemsstaterne fremme 
konverteringsteknologier, som opnår en 
konverteringseffektivitet på mindst 85 % 
for anvendelser i bolig- og 
handelssektoren og mindst 70 % for 
anvendelser i industrisektoren.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med 
anerkendt høj biodiversitetsværdi, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i eller efter januar 2008, uanset 
om landområdet stadig har denne status:

3. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og energi til opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder, 
der tages i betragtning med henblik på stk. 
1, må ikke fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi, dvs. et landområde, 
der havde en af følgende statusser i eller 
efter januar 2008, uanset om landområdet 
stadig har denne status:

Ændringsforslag 53
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Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 3  afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret. 

(a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret, med 
mindre det kan påvises, at den 
menneskelige intervention har været og 
fortsat vil være af en intensitet og 
hyppighed, der vil gøre det muligt under 
hele udnyttelsesprocessen at bevare de 
naturligt forekommende arter i takt med 
udnyttelsen af skoven.   

Begrundelse
Der bør kun under yderst strenge betingelser, der fuldt ud tager hensyn til bevarelsen af 
biodiversiteten på sigt, kunne gives tilladelse til udnyttelse af den tilgængelige biomasse, 
navnlig i skove, der tidligere har kendt omfattende udnyttelse.  

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Landområder, der på grund af deres 
høje grad af biodiversitet sikrer den 
fornødne mængde forskellige 
landbrugsprodukter, der er nødvendige 
for fremstillingen af fødevarer og foder.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre de områder, der anvendes til landbrug, og hvis høje grad af 
biodiversitet sikrer de nødvendige fødevarer og det nødvendige foder, samtidig med at de 
forskellige afgrøder og regionale særtræk samt fødevareforsyningen beskyttes.
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 3  afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opstiller kriterier og 
geografiske udstrækninger for at afgøre, 
hvilke græsarealer der er omfattet af litra 
c). En sådan foranstaltning til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

Kommissionen forelægger forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet til kriterier 
og geografiske udstrækninger for at afgøre, 
hvilke græsarealer der er omfattet af litra 
c). 

Begrundelse
Artiklen fastlægger en omfattende udvidelse af Kommissionens beføjelser. Det er op til EU's 
beslutningstagende organer, dvs. Parlamentet og Rådet, at udtale sig om 
udvælgelseskriterierne og beskyttelsesområderne.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der havde 
en af følgende statusser i januar 2008 og 
ikke længere har denne status:

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og energi til opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder, 
der tages i betragtning med henblik på stk. 
1, må ikke fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i januar 2008 og ikke længere har 
denne status:

Ændringsforslag 57
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Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 4 - afsnit 1 - litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Tørvemoser;

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 4  afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Sammenhængende skovområder, dvs. 
landområder på over 1 ha bevokset med 
træer af en højde på over 5 m og med en 
kronedækningsgrad på mindst 30%, eller 
med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten.

(b) Sammenhængende skovområder, dvs. 
landområder på over 1 ha bevokset med 
træer af en højde på over 5 m og med en 
kronedækningsgrad på mindst 10 %, eller 
med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten.

Begrundelse

Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), 
celle-ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en 
cultures des savanes.

Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 
2-5 metres at maturity in situ." 

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Ændringsforslag 59
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 
overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og energi til opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder, 
der tages i betragtning med henblik på stk. 
1, fremstilles i overensstemmelse med de 
krav og standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1, som er i overensstemmelse 
med de eksisterende bestemmelser om 
sameksistens.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er omfattet af 
målsætningerne i stk. 1 og dyrkes uden 
for EU, skal leve op til tilsvarende 
bestemmelser. I de tilfælde, hvor 
tilsvarende bestemmelser ikke er 
gældende, skal de landbrugsråvarer, der 
anvendes til fremstilling af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er omfattet af 
målsætningerne i stk. 1, og som er dyrket 
uden for EU og har indvirkning på de 
globale naturressourcer, opfylde følgende 
kriterier: 
a) ingen mærkbar stigning i emissioner, 
der risikerer at medføre forsuring, 
eutrofiering eller ødelæggelse af 
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ozonlaget, eller som er giftige,  
b) ingen mærkbar forringelse af 
jordbundsfunktionen eller jordens 
frugtbarhed (f.eks. bevarelse af indholdet 
af organisk materiale eller 
erosionsbekæmpelse), 
c) ingen mærkbar forringelse af 
vandkvaliteten eller vandressourcerne, 
d) miljømæssigt rimelig anvendelse af 
gødning og pesticider. 
De nationale myndigheder og/eller den 
økonomiske aktør giver Kommissionen 
troværdige oplysninger om, hvorvidt 
miljøbeskyttelseskriterierne i det 
pågældende land lever op til disse 
kriterier. 

Begrundelse
Direktivet skal fastlægge rimelige konkurrencevilkår ved at udvide den fælles 
landbrugspolitiks krydsoverensstemmelse til tredjelande.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler, der 
fremstilles i tredjelande, finder følgende 
betingelser anvendelse:
a) Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er kun omfattet af 
målsætningerne i stk. 1, hvis det 
tredjeland, hvori de er dyrket, har 
undertegnet og gennemført alle de 
følgende miljøaftaler:
- konventionen om international handel 
med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter,
- konventionen om biologisk 
mangfoldighed,
- Kyoto-protokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
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klimaændringer.
Det vurderes gennem udarbejdelse af 
rapporter, hvorvidt de pågældende 
tredjelande reelt har gennemført disse 
aftaler i henhold til aftalernes 
gennemførelsesbestemmelser og navnlig 
henstillingerne fra de organer, der er 
oprettet i medfør af aftalerne med henblik 
på at kontrollere, at de overholdes.
b) Hvis et tredjeland ikke har undertegnet 
de aftaler, der er omfattet af punkt a), 
men de nationale myndigheder eller den 
økonomiske aktør forsyner Kommissionen 
med troværdige oplysninger, der påviser, 
at miljøbeskyttelseskriterierne i det 
pågældende tredjeland svarer til 
kriterierne i disse aftaler, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den procedure, der er fastlagt i artikel 21, 
stk. 2, vedtage, at biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler, der er 
fremstillet i disse tredjelande, kan være 
omfattet af målsætningerne i stk. 1.  
c) Kommissionen aflægger hvert andet år 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om konsekvenserne af den stigende 
efterspørgsel efter biobrændstof for den 
sociale bæredygtighed i Fællesskabet og 
tredjelandene og om indvirkningen af 
EU's biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningen i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at få adgang til disse 
fødevarer og udviklingsspørgsmål i et 
bredere perspektiv. Den første rapport 
forelægges senest i 2012. Den omhandler 
navnlig overholdelsen af rettighederne for 
arealanvendelse. Af rapporten fremgår 
det, for så vidt angår alle tredjelande, der 
udgør en væsentlig kilde til råvarer med 
henblik på fremstilling af biobrændstof til 
forbrug i EU, om det enkelte land har 
undertegnet alle de følgende ILO-
konventioner:  
i) konvention nr. 138 om mindstealder for 
adgang til beskæftigelse
ii) konvention nr. 182 om forbud mod og 
omgående indsats til afskaffelse af de 
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værste former for børnearbejde
iii) konvention nr. 105 om afskaffelse af 
tvangsarbejde
iv) konvention nr. 29 om tvunget eller 
pligtmæssigt arbejde
v) konvention nr. 100 om ligeløn mellem 
mænd og kvinder for arbejde af samme 
værdi 
vi) konvention nr. 111 om 
forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv 
vii) konvention nr. 87 om foreningsfrihed 
og beskyttelse af retten til at organisere 
sig 
viii) konvention nr. 98 om retten til at 
organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger.
Kommissionen foreslår om nødvendigt 
afhjælpende foranstaltninger.

Begrundelse
Direktivet bør omfatte kriterier om social bæredygtighed.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på stk. 1 må
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

Med henblik på stk. 1 kan medlemsstaterne 
afvise at tage biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og energi til 
opvarmning og nedkøling fra vedvarende 
energikilder, hvis produktion ikke 
respekterer kriterierne for økonomisk, 
social og miljømæssig bæredygtighed og 
skaber alvorlige anvendelseskonflikter og 
udgør en risiko for fødevaresikkerheden, i 
betragtning.
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og energi til opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder, 
inden gennemførelsen af dette direktiv.
Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Verifikation af overholdelsen af kriterierne 
for bæredygtighed for biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler og for energi 
til opvarmning og nedkøling fra 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og energi til opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder 
skal tages i betragtning med henblik på 
artikel 15, stk. 1, kræver medlemsstaterne 
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miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

af de økonomiske aktører, at de påviser, at 
de kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed, der er fastsat i artikel 15, er 
opfyldt. Til dette formål kræver de, at de 
økonomiske aktører anvender et 
massebalancesystem, der fastsætter 
følgende:

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 16  stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed, der er fastsat i 
artikel 15, er opfyldt. Til dette formål 
kræver de, at de økonomiske aktører 
anvender et massebalancesystem, der 
fastsætter følgende:

1. Når biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal tages i betragtning med 
henblik på artikel 15, stk. 1, kræver 
medlemsstaterne af de økonomiske aktører, 
at de påviser, at de kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed og fordeling 
mellem national produktion eller 
produktion inden for EU og import fra 
lande uden for EU, der er fastsat i artikel 
15, er opfyldt. Til dette formål kræver de, 
at de økonomiske aktører anvender et 
massebalancesystem, der fastsætter 
følgende:

Begrundelse
Medlemsstaterne forpligter sig til at kontrollere overholdelsen af de tærskler, der angives for 
fordelingen mellem national produktion og/eller produktion inden for EU og import fra lande 
uden for EU. 

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 

Kommissionen sikrer, at frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
biomasseprodukter, indeholder nøjagtige 
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data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af biobrændstoffer
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

data med henblik på artikel 15, stk. 2, eller 
påviser, at forsendelser af energibiomasse
overholder kriterierne for miljømæssig og 
social bæredygtighed i artikel 15.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan beslutte, at nationale, 
multinationale eller internationale 
ordninger til at måle drivhusgasbesparelser 
indeholder nøjagtige data med henblik på 
artikel 15, stk. 2.

Kommissionen kan beslutte, at nationale, 
multinationale eller internationale 
ordninger til at måle drivhusgasbesparelser 
indeholder nøjagtige data med henblik på 
artikel 15 efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Beslutninger i henhold til stk. 
4 fastsættes om nødvendigt efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år.

6. Beslutninger i henhold til stk. 4 
fastsættes om nødvendigt efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3. Sådanne beslutninger er ikke 
gyldige i en periode på mere end 5 år og 
kan til enhver tid ophæves på initiativ fra 
Kommissionen, det udvalg, som er nedsat 
i henhold til artikel 21, stk. 2, eller 
Europa-Parlamentet, hvis der er 
bekymring over programmets 
pålidelighed.
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Efter anmodning fra en medlemsstat 
eller på eget initiativ undersøger 
Kommissionen anvendelsen af artikel 15 i 
relation til en kilde til biobrændstof eller 
flydende biobrændsel og træffer senest 
seks måneder efter modtagelsen af en 
anmodning og i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 21, stk. 2, afgørelse 
om, hvorvidt medlemsstaten kan tage 
biobrændstof eller flydende biobrændsel 
fra denne kilde i betragtning med henblik 
på artikel 15, stk. 1.

8. Efter anmodning fra en medlemsstat 
eller på eget initiativ undersøger 
Kommissionen anvendelsen af artikel 15 i 
relation til en kilde til biobrændstof eller 
flydende biobrændsel og energi til 
opvarmning og nedkøling fra vedvarende 
energikilder og træffer senest seks 
måneder efter modtagelsen af en 
anmodning og i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 21, stk. 2, afgørelse 
om, hvorvidt medlemsstaten kan tage 
biobrændstof eller flydende biobrændsel 
eller energi til opvarmning og nedkøling 
fra vedvarende energikilder fra denne 
kilde i betragtning med henblik på artikel 
15, stk. 1.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af drivhusgasindvirkningen fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Beregning af drivhusgasindvirkningen fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler og energi til opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder

Ændringsforslag 72
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Forslag til direktiv
Artikel 17  stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. marts 2010 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
med en fortegnelse over de enheder på 
deres territorium, der er klassificeret som 
NUTS 2-niveau i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 1059/2003, hvor 
typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning 
af landbrugsråvarer kan forventes at være
lavere end eller svare til de emissioner, der 
rapporteres under overskriften "Dyrkning" 
i del D i bilag VII til dette direktiv, 
ledsaget af en beskrivelse af den metode og 
de data, der er anvendt til udarbejdelsen af 
listen. Metoden tager jordbeskaffenhed, 
klima og forventede råmaterialeafgrøder i 
betragtning.

2. Senest den 31. marts 2010 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
med en fortegnelse over de arealer på 
deres territorium, hvor typiske 
drivhusgasemissioner (N²O) fra dyrkning 
af landbrugsråvarer er lavere end eller 
svare til de emissioner, der rapporteres 
under overskriften "Dyrkning" i del D i 
bilag VII til dette direktiv, ledsaget af en 
beskrivelse af den metode og de data, der 
er anvendt til udarbejdelsen af listen. 
Metoden tager jordbeskaffenhed, klima og 
forventede råmaterialeafgrøder i 
betragtning.

Begrundelse
Direktivet bør begrænse kravet til vurdering af emissioner opdelt på arealer til den primære 
drivhusgas (N²O), idet niveauet for geografisk præcision overholdes, for ikke at føre til 
overdrevet høje udgifter til indhentning af oplysninger og sporbarhed. 

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 17 - stk. 2 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. marts 2010 forelægger 
Kommissionen fortegnelsen over de 
territorier, hvor typiske 
drivhusgasemissioner (N²O) fra dyrkning 
af landbrugsråvarer kan forventes at være 
lavere end eller svare til de emissioner, 
der rapporteres under overskriften 
"Dyrkning" i del D i bilag VII til dette 
direktiv, ledsaget af en beskrivelse af den 
metode og de data, der er anvendt til 
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udarbejdelsen af listen. Kommissionen 
vedlægger om nødvendigt relevante 
forslag til værdierne i bilag VII.   

Begrundelse
Direktivets forpligtelse til nøjagtig regional evaluering af N²O-emissionerne bør også finde 
anvendelse på tredjelande.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 17  stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012 rapport om de skønnede og 
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII del B og del E, med særlig vægt på 
emissioner fra transport og fremstilling, og 
kan om nødvendigt beslutte at korrigere
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

4. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2012, og derefter hvert andet år,
rapport om de skønnede og typiske værdier 
og standardværdier i bilag VII del B og del 
E, med særlig vægt på emissioner fra 
transport og fremstilling, og korrigerer
værdierne. En sådan foranstaltning til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at der foretages regelmæssige evalueringer af 
referencedata.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Inden gennemførelsen af dette direktiv 
forelægger Kommissionen oplysninger om 
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reduktionen af drivhusgasemissionerne 
som følge af anvendelsen af energi til 
opvarmning og nedkøling fra vedvarende 
energikilder i forhold til de anvendte 
råvarer.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Forpligtelser vedrørende importerede 

lignende produkter
1. De forpligtelser i forbindelse med 
bæredygtig produktion af biobrændstoffer 
og bæredygtig udnyttelse af vedvarende 
kilder, der gælder for 
fællesskabsprodukter, finder også 
anvendelse på importerede varer som 
følge af de forpligtelser, der er indgået af 
oprindelseslandene.
2. I de tilfælde, hvor de forpligtelser, der 
er anført i stk. 1, ikke er opfyldt af 
oprindelseslandene, anvender
Kommissionen afgiftsmæssige eller andre 
foranstaltninger over for de importerede 
varer og/eller bemyndiger 
medlemsstaterne til at anvende 
afgiftsmæssige eller andre 
foranstaltninger med henblik på at sikre 
fællesskabspræferencen og undgå illoyal 
konkurrence mellem 
fællesskabsprodukter og importerede 
produkter.

Ændringsforslag 77
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at påvise overholdelse 
af VE-pligt, der nationalt pålægges 
operatører, anses bidraget fra 
biobrændstoffer, der fremstilles på basis 
af affald, restprodukter, celluloseholdige 
materialer, der ikke er beregnet til 
fødevarer, og cellulose for at være dobbelt 
så stort som fra andre biobrændstoffer.

udgår

Begrundelse

Nødvendigheden af en forbedring af lønsomheden af ikke-konventionelle biobrændstoffer kan 
ikke anvendes som saglig begrundelse for denne dobbeltvægtning. Klimabeskyttelse kan kun 
opnås gennem reelle emissionsreduktioner. Det virker tvivlsomt, om denne dobbeltvægtning 
er juridisk holdbar, eftersom et indgreb i konkurrencen på grundlag af fiktive 
emissionsreduktioner ville blive betragtet som vilkårligt.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a.
Differentiering af beskatningen på 

brændstof
Medlemsstaterne kan indføre et dynamisk 
system for differentiering af beskatningen
af brændstoffer, der baseres på de relative 
drivhusgasbesparelser for henholdsvis 
(bio)brændstoffer og andre flydende 
(bio)brændsler, der er beregnet i henhold 
til artikel 17. Dette system betyder gradvis 
lavere beskatning af biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, hvilket medfører 
større drivhusgasbesparelser. Systemet 
skal kun tilgodese de biobrændstoffer og 
flydende biobrændsler, der overholder 
kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15. Et sådant 
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system skal være budgetneutralt. De 
medlemsstater, der indfører et sådant 
system, skal oplyse Kommissionen om 
dette.

Begrundelse

Medlemsstaterne kan træffe en yderligere foranstaltning i forbindelse med differentiering af 
beskatningen af brændstoffer for at fremme brugen af biobrændstoffer helt overordnet og 
mere konkret de mest effektive biobrændstoffer. Indførelsen af et sådant system vil få 
producenterne og brændstofselskaberne til at producere og bruge mere effektive 
biobrændstoffer (med de største drivhusgasbesparelser). Dette vil således medføre en hurtig 
overgang til biobrændstofferne af anden generation og dermed reducere konkurrencen 
mellem produktionen af biobrændstof og fødevareproduktionen.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) udvikling med hensyn til rådighed og 
anvendelse af biomasseressourcer til 
energiformål,

(g) udvikling med hensyn til rådighed af 
biomasseressourcer og de forskellige 
anvendelser, 

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger oprindelsen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der forbruges i Fællesskabet 
og indvirkningerne af deres produktion på 
arealanvendelse i Fællesskabet og de 
vigtigste leverandørtredjelande. 
Overvågningen er baseret på 
medlemsstaternes rapporter, der 
fremsendes i henhold til artikel 19, stk. 1, 
og rapporterne fra relevante tredjelande og 
mellemstatslige organisationer samt 
videnskabelige undersøgelser og eventuelle 
andre relevante oplysninger. 

1. Kommissionen overvåger oprindelsen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der forbruges i Fællesskabet 
og indvirkningerne af deres produktion på 
arealanvendelse i Fællesskabet og de 
vigtigste leverandørtredjelande. 
Overvågningen er baseret på 
medlemsstaternes rapporter, der 
fremsendes i henhold til artikel 19, stk. 1, 
og rapporterne fra relevante tredjelande og 
mellemstatslige organisationer samt 
videnskabelige undersøgelser og eventuelle 
andre relevante oplysninger. 
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Kommissionen overvåger også ændringer i 
råvarepriserne i forbindelse med 
anvendelse af biomasse til energi og 
hermed eventuelt forbundne positive og 
negative virkninger for 
fødevaresikkerheden.

Kommissionen overvåger også ændringer i 
råvarepriserne i forbindelse med 
anvendelse af biomasse til energi og 
hermed eventuelt forbundne positive og 
negative virkninger for 
fødevaresikkerheden og traditionelle 
industriaktiviteter.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 20 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen overvåger importen af 
biomasse og biobrændstoffer til 
energiformål med oprindelse i tredjelande
og sikrer, at produktionen heraf er i 
overensstemmelse med gældende 
miljøkrav i EU.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne mellem 
brændstoffet eller dets mellemprodukt og 
biprodukterne i forhold til deres 
energiindhold (udtrykt ved nedre 
brændværdi for alle andre biprodukter end 
el).

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne på et 
objektivt grundlag mellem brændstoffet 
eller dets mellemprodukt og biprodukterne 
i forhold til deres energiindhold (i 
princippet udtrykt ved nedre brændværdi 
for alle andre biprodukter end el).

Begrundelse

I kombination med denne brede tilgang til afgrænsningen opstår der alligevel i visse tilfælde 



AD\730264DA.doc 49/51 PE406.027v02-00

DA

en stærk forvridning af resultaterne vedrørende drivhusgas, eftersom emissionerne i det 
samlede system ikke tildeles hvert produkt på den måde, de ifølge processen burde tildeles. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at åbne mulighed for, at der i visse tilfælde, som f.eks. i 
forbindelse med flydende eller fast bærme, kan foretages en objektiv allokering eksempelvis 
på grundlag af specifikke systemgrænser eller det tørstofindhold, der svarer til 
fodermiddelværdien.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – stk. 16 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal alle biprodukter, 
herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen, undtagen 
restprodukter fra landbruget såsom halm, 
bagasse, bælge, avner og skaller. 
Biprodukter med negativt energiindhold 
sættes ved beregningen til et energiindhold 
på nul.

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal alle biprodukter, 
herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen, undtagen 
restprodukter fra landbruget, der ligger 
tilbage på markerne, såsom halm, bagasse, 
bælge, avner og skaller. Biprodukter med 
negativt energiindhold sættes ved 
beregningen til et energiindhold på nul. 

Begrundelse
Direktivet skal tage højde for energiindholdet i halm og restprodukter fra landbruget, som 
kan transporteres uden for markerne.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – stk. 16 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Affald, restprodukter fra landbruget, såsom 
halm, bagasse, bælge, avner og skaller, og 
restprodukter fra forarbejdningskæder, dog 
ikke forarbejdningskæder for 
biobrændstoffer, uden potentiel anvendelse 
som levnedsmiddel eller foder sættes til at 
have drivhusgasemissioner på nul i de 
processer af deres livsforløb, der ligger før 

Affald, restprodukter fra landbruget, såsom 
halm, bagasse, bælge, avner og skaller, og 
restprodukter fra forarbejdningskæder, dog 
ikke forarbejdningskæder for 
biobrændstoffer, uden potentiel anvendelse 
som levnedsmiddel, foder eller energi 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer af deres livsforløb, der 
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indsamlingen af disse materialer. ligger før indsamlingen af disse materialer. 

Begrundelse
Direktivet skal tage højde for energiindholdet i halm og restprodukter fra landbruget, som 
kan transporteres uden for markerne.
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