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KORT BEGRUNDELSE

Fossile brændstoffer har været af meget stor betydning for samfundet i lang tid. 
Moderniseringen, som vi kender den, ville ikke have været mulig uden uudtømmelige lagre af 
billig olie, kul og gas. Denne periode er imidlertid snart slut. Der er brug for en 
gennemgribende ændring af vores energi- og transportsystemer – af hensyn til 
energiforsyningssikkerheden og økonomien, men først og fremmest på grund af 
klimaændringerne.
Klimaændringerne blev i mange år betragtet som et miljøspørgsmål. I dag er der imidlertid 
generel erkendelse af, at klimaændringerne påvirker alle sektorer i samfundet og kan medføre 
katastrofale konsekvenser for samfundet, hvis de ikke tackles målrettet.

EU ved en skillevej
EU står ved en skillevej med hensyn til fremtiden for energi. Der er ingen lette løsninger på 
de udfordringer, som energi- og klimaændringerne udgør. Der skal etableres en bred tilgang, 
hvor de vigtigste søjler vil være:

- Fremme af energieffektivitet
- gradvis udfasning af fossile brændstoffer og
- massive investeringer i forskning, udvikling og anvendelse af alternative energikilder, 

først og fremmest vedvarende energikilder.
Kommissionens direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder er en 
opfølgning på Rådets afgørelse fra marts 2007. Formålet med forslaget er at fastsætte et 
overordnet bindende mål om, at vedvarende energi skal udgøre 20 % af energiforbruget i EU
i 2020 og et bindende mål om, at 10 % af den energi, der forbruges til transport, skal komme 
fra vedvarende energikilder, samt bindende nationale mål inden udgangen af 2020 i tråd med 
det generelle EU-mål på 20 %.

Kommissionens forslag hilses velkommen. Parlamentet har i flere betænkninger for nylig 
anmodet om en stigning i andelen af vedvarende energi i EU's energimix og overvejet et
bindende mål på 25 %.
Dette udkast til udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed, Forskning og Energi er 
udarbejdet i forstærket samarbejde med det korresponderende udvalg, ITRE. Efter aftale med 
ordføreren i ITRE vil udtalelsen fra ENVI hovedsageligt fokusere på de foreslåede 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.

Bioenergi – en del af løsningen  
Som andre vedvarende energikilder kan bioenergi bidrage væsentligt til fremme af klimaet og 
energiforsyningssikkerheden. Der er to væsentlige fordele forbundet med bioenergi. For det 
første er biomasse lagret energi og ligesom fossile brændstoffer altid til rådighed. For det 
andet kan biomasse producere alle former for eller bærere af energi til moderne økonomier:
elektricitet, gas, flydende brændstoffer og varme. Bioenergi skaber jobs i landbruget og 
bidrager til stigende indtægter inden for landbruget, skovbruget og sektoren for 
fødevareforarbejdning. Biomasseplantager kan bidrage til at genoprette ødelagt jord, og 
voksende træer, buskadser eller græs kan mindske nedbrydelsen af jorden med produktion og 
salg af energi som en værdifuld bonus.
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Bioenergi er samtidig naturligt jordintensivt, og miljøvirkningerne forbundet dermed er 
betydelige. Nogle af de vigtigste punkter, der giver anledning til bekymring, er skovrydning, 
tab af biodiversitet, udpining af næringsstoffer i jorden og overdreven anvendelse af vand.
Positive miljøvirkninger omfatter genoprettelse af udpint jord, udvikling af supplerende 
muligheder for arealanvendelse og synergier i fremstillingen af fiber og andre ikke-
energirelaterede produkter. Det moderne koncept for et bioraffinaderi er et uhyre effektivt 
agroindustrielt anlæg, der fremstiller mange forskellige produkter – fødevarer, foder, 
brændstoffer, fiber osv. – og som dermed maksimerer værdien af jordressourcer og 
biobaserede materialer.
Der er en lang række teknologier til effektiv konvertering af biomasse, især i forbindelse med 
varme og elektricitet. Biomasse, der anvendes til disse formål, foretrækkes generelt, idet 
denne både er mere økonomisk konkurrencedygtig og miljømæssigt effektiv.

Selv om biomasse kan anvendes mere effektivt til fremstilling af varme og elektricitet,
betyder det ikke, at biomasse ikke kan anvendes til transportbrændstoffer.
Drivhusgasemissioner fra transport udgør en vanskelig udfordring i EU og er stigende i de 
fleste medlemsstater. Emissioner fra transport må ikke fortsat stige, når EU's overordnede mål 
er at nedbringe drivhusgasemissioner med mindst 30 % inden udgangen af 2020. Der skal 
indføres alternativer, f.eks.:

- bedre brændstofeffektivitet – øget indsats for at udvikle elbiler, hybrider og elhybrider
og brændselscellebiler, der kører på hydrogen, – et modalskift til fremme af offentlig 
transport, jernbanetransport osv. og – anvendelse af biobrændstoffer,

Selv om alternativer som f.eks. hydrogen, elektricitet og hybrider osv. er lovende, er der 
ingen, som ved, hvilke teknologier der vil være de mest effektive løsninger på energi- og 
klimaudfordringerne. Alle muligheder skal holdes åbne.

Der sættes i stigende grad spørgsmålstegn ved biobrændstoffer
Biobrændstoffer blev for blot et par år siden set som en løsning på en lang række globale 
miljø- og landbrugsudviklingsspørgsmål. I dag sættes der spørgsmålstegn ved 
biobrændstoffer, både på grund af den forventede nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
rækken af forventede negative konsekvenser. Blandt disse spørgsmålstegn er bl.a. frygten for, 
at mere intensiv fremstilling af biobrændstoffer vil øge presset på jordbund, vand og 
biodiversitet. Der sættes endvidere spørgsmålstegn ved, om øget produktion af 
biobrændstoffer vil have negative konsekvenser for fødevaresikkerheden og yderligere 
ødelægge regnskovene.

På nuværende tidspunkt er den del af jorden, der anvendes til produktion af biobrændstoffer, 
på kun 25 millioner hektarer eller ca. 0,5 % af de 5 milliarder hektarer global landbrugsjord.
Med hensyn til fødevarepriser er der en lang række faktorer, der påvirker disse – dårlige 
vejrforhold, nedgang i kornlagre, handelshindringer, spekulativ investering i varer, stigende 
efterspørgsel fra nye økonomier, højere oliepriser, der medfører højere priser på 
landbrugsvarer osv. Den eneste mærkbare påvirkning af fødevarepriserne forbundet med 
biobrændstoffer indtil nu er det meget kontroversielle spørgsmål om majs til 
ethanolprogrammet i USA.

I vurderingen af tilgængelige arealer til energiafgrøder formodes det generelt, at fødevare- og 
foderkrav først og fremmest skal opfyldes. Men energiafgrøder skal ikke nødvendigvis dyrkes 
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på landbrugsjord. Afgrøderne kan i stedet dyrkes på udpint jord og dermed minimere 
konflikterne om arealanvendelse. I andre tilfælde kan den samme afgrøde resultere i afgrøder 
for flere produkter – herunder fødevarer, foder, brændstoffer, fiber og andre kategorier.
Fastlæggelsen af økonomiske incitamenter for bioenergiafgrøder bør derfor koncentreres på 
udpinte og ubenyttede eller marginale arealer, hvor det er muligt, og skal have til formål at 
fremme flere produkter.

Selv om produktionen af biobrændstoffer indtil nu ikke har haft overvejende negative 
konsekvenser for fødevarepriserne, betyder det ikke, at produktionen ikke vil skabe problemer 
i fremtiden, hvis produktionen af biobrændstoffer fremmes og/eller når ud til mere følsomme 
regioner. I takt med at verden oplever, at der er færre og/eller dyrere fossile brændstoffer –
kombineret med stigende befolkningstal og ændrede kostvaner – vil presset på jorden blive 
større.

Den eventuelle spænding mellem på den ene side øget produktion af biobrændstoffer og på 
den anden side fødevareproduktion, tab af biodiversitet og skovrydning skal tages alvorligt.
Der skal træffes vanskelige beslutninger. Det vil være en særlig udfordring at undgå at 
bidrage til yderligere skovrydning. Risikoen for forskydning er tydelig. Når vegetabilsk olie i 
stigende grad anvendes til biodiesel, fokuseres der straks på tropiske skove som alternativer.
Den eneste effektive måde, hvorpå dette pres kan afbalanceres, er gennem en form for 
kompensationsordning for "forhindring af skovrydning".

Stort potentiale i tropiske lande

Biomasseafgrøder dyrket i tropiske og subtropiske områder, med hensyn til energi pr. enhed 
jord, er i gennemsnit 4-6 gange mere produktive end afgrøder, der typisk er dyrket i
tempererede klimaer. Tropiske lande er blevet negativt påvirket af de landbrugssektorer i de 
OECD-lande, der har modtaget store tilskud. En landbrugsreform kunne skabe reelle
muligheder, ikke mindst for de mindst udviklede lande, for at modernisere deres 
landbrugssektorer ved hjælp af biobrændstoffer som en slags drivkraft.

Den overvejende begrundelse for bioenergihandel mellem Nord og Syd er hovedsageligt de 
store forskelle i produktivitet og produktionsomkostninger. Derfor er det naturligt at 
anerkende det umådelige potentiale for effektiv produktion af biobrændstoffer, der findes i 
mange afrikanske og sydamerikanske lande. Import fra disse kontinenter burde være et 
relevant alternativ for den Europæiske Union, forudsat at produktionen opfylder strenge 
kriterier for bæredygtighed. For at udvikle en biobrændstofindustri har mange 
lavindkomstlande imidlertid stærkt brug for at opbygge kapacitet. Kommissionens nye 
initiativ, den globale klimaalliance, vil være et perfekt instrument i denne sammenhæng.

Henstilling til forsigtig tilgang
Det føles således som et stort ansvar at være ordfører i denne sammenhæng.
Bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer er bydende nødvendige og samtidig umådeligt 
komplicerede at udvikle. Hvis det gøres hensigtsmæssigt, vil biobrændstoffer være et positivt 
bidrag til at bekæmpelse af klimaændringer og fremme af energiforsyningssikkerhed. Hvis 
ikke, er der en oplagt risiko for, at biobrændstofinitiativet vil være en stor fiasko.  

Udviklingen af biobrændstoffer befinder sig stadig i de tidligere stadier. Den tilstræbte politik 
må og skal være tæt integreret med indsatsen for forbedret brændstofeffektivitet samt 
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udviklingen af elektriske køretøjer, brændselscellebiler osv. Derudover må politikken 
tilskynde til innovation inden for anvendelsen af biomasse.

Selv om videnskabelige forsøg med andengenerationsbiobrændstoffer ser lovende ud, er 
tidsperspektivet et problem. De fleste eksperter tvivler på, at teknologier, der er baseret på 
træcellulose, vil være kommercielt tilgængelige i en betydelig grad inden for de næste 10-15 
år. Hvis denne forudsigelse er korrekt – og hvis EU skulle bibeholde det bindende mål på 
10 % – ville produktionen af biobrændstoffer, hovedsageligt baseret på agrobrændstoffer,
stige voldsomt. Dette kunne have alvorlige konsekvenser for fødevaresikring, biodiversitet og 
regnskovenes ødelæggelse.

På grund af alle de ubekendte faktorer – både i forbindelse med den teknologiske udvikling, 
men også i forbindelse med ændringer i arealanvendelsen – er der grund til forsigtighed og 
trinvis fremgangsmåde. Det forslåede bindende mål på 10 % virker for optimistisk.
Målsætningen skal ikke være at nå målet for enhver pris, men hellere at implementere en 
politik med store fordele for miljøet.

Kommissionens forslag – en kritisk gennemgang
Kommissionens forslag om bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer har sine klare 
fordele. Der er imidlertid brug for omfattende ændringer.
Indledningsvis er det vigtigt at fremhæve et vigtigt punkt. Ved at etablere 
bæredygtighedskriterier, skaber EU et "premium market" for transportbrændstoffer baseret 
på vedvarende energi. Heraf følger naturligt, at EU skulle være i besiddelse af alle rettigheder 
til indførelse af specifikke krav for sådanne brændstoffer.
Endnu en generel kommentar er, at EU ikke er alene om at forsøge at regulere indførelsen af 
transportbrændstoffer baseret på vedvarende energi. Det endelige mål burde være at indføre 
bæredygtighedskriterier, der er bredt accepteret internationalt. Kommissionen bedes om at 
udvide dialogen til at omfatte andre større aktører, med det formål at opnå en fælles forståelse
af problemstillingen.

Revidering af det bindende mål
Da målet først blev fastsat af Det Europæiske Råd, var det betinget. De tre betingelser, der 
blev fastsat var: 1) Fastsættelsen af bæredygtighedskriterier, 2) den kommercielle 
tilgængelighed af andengenerationsbiobrændstoffer, og 3) ændringsforslaget til direktivet om 
brændstofkvalitet.
Når man gør status over nyere videnskabelige rapporter, er de ubekendte faktorer forbundet 
med udbredelsen af biobrændstoffer talrige. Det er derfor, at både det Videnskabelige Udvalg 
i EEA samt FFC gik så vidt som til at anbefale en udsættelse af målet på 10 %.

Der sættes spørgsmålstegn ved den kommercielle tilgængelighed af 
andengenerationsbiobrændstoffer og direkte samt indirekte konsekvenser for arealanvendelse 
med henblik på produktion af biobrændstoffer. På grund af de mange ubekendte faktorer er 
det mest ansvarligt at revidere det vedvarende mål på 10 % og fastsætte et lavere mål – som 
f.eks. 8 % – og foretage regelmæssige undersøgelser af hele politikken, herunder målet.   

Indførelse af bæredygtige klasser af vedvarende energi
Formålet med direktivet er at fremme vedvarende energi. For at nå målet på 20 % er det 
vigtigt at lette regler og forskrifter for vedvarende produktion af vedvarende energi, herunder
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adgang til forsyningsnettet og forenklede administrationsprocedurer. Planlægningsregler skal 
være mere fleksible, ikke mindst for de typer vedvarende energi, der på forhånd kan defineres 
som værende bæredygtige.

Udvidelse af bæredygtighedskriterier til at omfatte biomasse til energi
Der er stort behov for bæredygtighedskriterier for at lede produktionen af biobrændstoffer.
Dog er det ikke logisk kun at fokusere på en enkelt del af brugen af biomasse til energiformål.
Der henstilles derfor til udvidelse af bæredygtighedskriterierne til at omfatte al brug af 
biomasse til energi

Kriterier for reduktion af drivhusgasemissioner
Den foreslåede reduktion af drivhusgasemissioner på 35 % er efter forslagsstillerens mening 
ikke ambitiøs nok. Ved at sætte målet så lavt vil størstedelen af biobrændstofferne på 
markedet i dag være kvalificeret, og man risikerer at låse produktionen fast i en ineffektiv 
produktion med begrænsede fordele for miljøet og potentielt store konsekvenser i forbindelse 
med arealanvendelsen. Med en drivhusgasreduktion på kun 35 % vil det betydelige potentiale
for effektiv produktion af biobrændstoffer i troperne derudover blive ignoreret. Sidst, men 
ikke mindst, ligger der ingen tilskyndelse til innovation og yderligere nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne i Kommissionens forslag.
For at fremtidige biobrændstoffer skal kunne levere mere med hensyn til klimafordele foreslår 
ordføreren en grænse for reduktionen af drivhusgasemissioner på 50 %. Derudover burde 
eventuelle støtteordninger, deriblandt tilskud, stå i rimeligt forhold til reduktionen af
drivhusgasemissioner for at fremme de bedste alternativer inden for vedvarende energi til 
transport (herunder også elektricitet og hydrogen).

Kriterier for "forbudte områder"
Kommissionens forslag udelukker bestemte områder fra produktion af biobrændstoffer – i 
form af "forbudte områder" – som f.eks. uforstyrrede skove, naturbeskyttelsesområder, 
græsarealer med stor biodiversitet osv. Dette er positivt. Dog udelader den foreslåede liste 
over "forbudte områder" visse særlige områder og bør udvides, for eksempel ved at vedtage 
kategorierne for områder med høj bevaringsværdi.

I Kommissionens forslag anlægges der en unuanceret synsvinkel på landbruget. Landområder 
kan enten fuldt ud anvendes til produktion eller slet ikke anvendes. I europæiske skove – og 
tropiske skove – bør bæredygtig forvaltning være mulig, således at der kan anvendes 
begrænsede mængder biomasse, hvis det gøres på en bæredygtig måde.

Sociale kriterier
Sociale kriterier var ikke medtaget i Kommissionens forslag, bl.a. fordi man mente, at 
medtagelsen af sådanne kriterier ikke ville være i overensstemmelse med WTO's regler. I 
forslaget opfordres Kommissionen til at udarbejde en rapport hvert andet år om alle de sociale
konsekvenser, som den forøgede efterspørgsel efter og forbrug af biobrændstoffer har.

Metodologi for beregning af drivhusgasbesparelser
De foreslåede drivhusgasbesparelser er beregnet ved hjælp af en LKM-metode som beskrevet 
i bilag VII. Metodologien er i princippet hensigtsmæssig og fleksibel nok til, at der kan 
foretages justeringer efter vedtagelse af direktivet.
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Der er foreslået specifikke standardværdier for dyrkning, produktion og transport af 
biobrændstoffer – samt for ændringer i arealanvendelsen – som referencepunkter. Der må 
sættes spørgsmålstegn ved den generaliserede måde, hvorpå disse standardværdier er fastsat –
i forhold til arealanvendelse og ændret arealanvendelse samt i forhold til dyrkning.
Kommissionens forslag bygger tilsyneladende på den logik, at en bestemt form for 
arealanvendelse, f.eks. dyrkning af græsarealer, vil medføre samme reduktion af 
drivhusgasemissioner og/eller samme reduktion af kulstof, ligegyldigt hvor produktionen 
finder sted. Men mængden af lagret kulstof i græsarealer varierer, og derfor kan de ikke 
beskrives ved en enkelt standardværdi. Alene i Brasilien er der anslået ti forskellige typer 
græsarealer (cerrados) med forskellige karakteristika.

Da hele videnskaben omkring produktion af biobrændstoffer er uhyre kompleks, især i 
forbindelse med de potentielt store konsekvenser af direkte og indirekte ændringer i 
arealanvendelse, er der brug for en mere regional tilgang.
Især med hensyn til emissioner fra ændret arealanvendelse er der foreslået en overordnet 
metodologi, som er baseret på IPCC's retningslinjer, hvori der er fastsat specifikke 
standardværdier for forskellige regioner. Det vil være hensigtsmæssigt at benytte IPCC's 
metodologi. Den skaber mere fleksibilitet og vil sandsynligvis blive mødt med stor billigelse,
da den allerede anvendes i vid udstrækning.  

Der skal redegøres mere detaljeret for kulstof i jordbunden. Noget af produktionen, især den
produktion, der er baseret på årlige afgrøder, vil øge mængden af kulstof lagret i jorden og 
dermed bidrage til at omdanne udpint jord til produktiv jord.
I metodologien har Kommissionen udeladt potentielle drivhusgasemissioner fra indirekte 
ændret arealanvendelse, som f.eks. når produktionen af biobrændstoffer medfører overførsel 
af tidligere dyrkede afgrøder til andre arealer. Mange eksperter mener, at disse virkninger er 
betydelige. Dog findes der ingen samlet model, der kan give præcise beregninger for
omfanget af virkningerne. Det er uhyre vigtigt at tillægge en beregning af disse virkninger til 
LCA-metodologien. En mulighed, udviklet af ØKO-instituttet, vil være at benytte en såkaldt 
risiko-tillægger, dvs. en sanktion for de forventede ændringer i arealanvendelse, der vil blive
lagt til de beregnede drivhusgasemissioner i forbindelse med produktionen af biobrændstof på 
landbrugsjord.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, og artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, og artikel 95, for så vidt 
angår artikel 12, stk. 6, og artikel 15-17,

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) Ud over større energieffektivitet er 
øget anvendelse af energi fra biomasse og 
andre vedvarende energikilder inden for 
transportsektoren nogle af Fællesskabets 
effektive midler til at gøre sig mindre 
afhængig af importeret olie i 
transportsektoren – hvor øget 
forsyningssikkerhed er mest presserende –
og lede sektoren i en bæredygtig retning.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det fremgår af køreplanen for 
vedvarende energi, at et mål på 20 % for 
vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug og et mål på 10 % for 
andelen af vedvarende energi inden for 
transport ville være passende og 
realistiske mål, og at en ramme med 

(4) Det fremgår af køreplanen for
vedvarende energi, at et mål på 20 % for 
vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug ville være passende mål, og 
at en ramme med bindende mål vil give 
erhvervslivet den langsigtede stabilitet, der 
er nødvendig for at foretage velovervejede 
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bindende mål vil give erhvervslivet den 
langsigtede stabilitet, der er nødvendig for 
at foretage velovervejede 
investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi.

investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi. Selv om argumenterne 
for et mål på 20 % for den vedvarende 
energis andel af det samlede 
energiforbrug er blevet væsentlig 
stærkere, sættes der i stigende grad 
spørgsmålstegn ved målet for vedvarende 
energi inden for transport.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det Europæiske Råd bekræftede på sit 
møde i marts 2007 Fællesskabets 
forpligtelse til at udvikle den vedvarende 
energi efter 2010 i hele Fællesskabet. Det 
tilsluttede sig et bindende mål om, at 
vedvarende energi skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug inden 
2020, og et bindende minimumsmål, som 
alle medlemsstater skal opfylde, om, at 
biobrændstoffer inden 2020 skal udgøre 
10 % af forbruget til benzin og diesel til 
transport på en omkostningseffektiv måde. 
Det erklærede, at målsætningens bindende 
karakter er hensigtsmæssig under 
forudsætning af, at produktionen er 
bæredygtig, at det er muligt at få 
andengenerationsbiobrændstof i handlen, 
og at Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie og om 
ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF 
ændres i overensstemmelse hermed, så der 
tillades passende blandingsniveauer.

(5) Det Europæiske Råd bekræftede på sit 
møde i marts 2007 Fællesskabets 
forpligtelse til at udvikle den vedvarende 
energi efter 2010 i hele Fællesskabet. Det 
tilsluttede sig et bindende mål om, at 
vedvarende energi skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug inden 
2020, og et bindende minimumsmål, som 
alle medlemsstater skal opfylde, om, at 
biobrændstoffer inden 2020 skal udgøre 
10 % af forbruget til benzin og diesel til 
transport på en omkostningseffektiv måde. 
Det erklærede, at målsætningens bindende 
karakter er hensigtsmæssig under 
forudsætning af, at produktionen er 
bæredygtig, at det er muligt at få 
andengenerationsbiobrændstof i handlen, 
og at Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie og om 
ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF 
ændres i overensstemmelse hermed, så der 
tillades passende blandingsniveauer. Da 
der ikke er sandsynlighed for et 
kommercielt gennembrud for 
andengenerationsbiobrændstoffer, 
navnlig træcelluloseafgrøder, inden 2020, 
er der en klar risiko for, at 
agrobrændstoffer totalt vil dominere 
markedet – en udvikling, der kan medføre 
uønskede konsekvenser med hensyn til 
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fødevaresikkerhed, biodiversitet,
skovrydning osv.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hovedformålet med bindende mål er at 
give investorer en vis sikkerhed. Det er 
således ikke hensigtsmæssigt at udsætte 
beslutningen om, hvorvidt et mål skal 
være bindende til det tidspunkt, hvor en 
senere begivenhed indtræffer. 
Kommissionen anførte derfor i en 
erklæring til referatet af Rådets møde af 
15. februar 2007, at den ikke var af den 
opfattelse, at beslutningen om bindende 
mål burde udsættes til det tidspunkt, hvor 
det er muligt at få 
andengenerationsbrændstoffer i handlen.

(6) Hovedformålet med bindende mål er at 
give investorer en vis sikkerhed og at 
fremme en fortsat udvikling af 
teknologier, der genererer energi på 
grundlag af alle former for vedvarende 
kilder. De mange ubekendte faktorer med 
hensyn til produktion af biobrændstoffer i 
dag kræver imidlertid en mere forsigtig 
tilgang end hidtil forudset. Det bindende 
mål bør derfor revurderes.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 
energiforbrug i 2020, nemlig 20 %
overordnet set og 10 % for 
transportområdet.

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 
energiforbrug på 20 % overordnet set samt
4 % i 2015 og 8-10 % i 2020 for 
transportområdet, hvoraf 20 % i 2015 og 
40-50 % i 2020 udgøres af elektricitet eller 
brint fra vedvarende kilder, biogas eller 
transportbrændstoffer fra biomasse 
fremstillet af træcellulose samt alger. 
Målene for 2020 bør vedtages endeligt i 
2015 efter en revision med særligt fokus 
på konsekvenserne for fødevaresikkerhed, 
biodiversitet og tilgængeligheden af 
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elektricitet eller brint fra vedvarende 
kilder, biogas eller transportbrændstoffer 
fra biomasse fremstillet af træcellulose 
samt alger.
Målene – og de overordnede politiske 
rammer, ikke mindst metodologien til 
beregning af drivhusgasbesparelser – skal 
vurderes regelmæssigt.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med hensyn til målet på 10 % for 
vedvarende energi til transport er det 
derimod hensigtsmæssigt at fastsætte målet 
på samme niveau for alle medlemsstater 
for at sikre, at specifikationerne for og 
tilgængeligheden af brændstof til transport 
er ensartet. Fordi det er så let at forhandle 
transportbrændstoffer, vil medlemsstater 
med ringe forekomster af de pågældende 
ressourcer let kunne få biobrændstoffer til 
transport andetsteds fra. Selv om 
Fællesskabet teknisk set kunne opfylde sit 
mål om biobrændstoffer alene fra egen 
produktion, er det både sandsynligt og 
ønskeligt, at målet opfyldes ved en 
kombination af national produktion og 
import. Kommissionen bør derfor følge 
fællesskabsmarkedets forsyning af 
biobrændstoffer og om nødvendigt foreslå 
relevante foranstaltninger til, hvordan der 
opnås en fornuftig balance mellem national 
produktion og import, idet der tages højde 
for udviklingen af multilaterale og 
bilaterale handelsforhandlinger, 
miljøhensyn, forsyningssikkerhed mv.

(10) Med hensyn til målet på 4 % for 
vedvarende energi til transport er det 
derimod hensigtsmæssigt at fastsætte målet 
på samme niveau for alle medlemsstater 
for at sikre, at specifikationerne for og 
tilgængeligheden af brændstof til transport 
er ensartet. Fordi det er så let at forhandle 
transportbrændstoffer, vil medlemsstater 
med ringe forekomster af de pågældende 
ressourcer let kunne få biobrændstoffer til 
transport andetsteds fra. Selv om 
Fællesskabet teknisk set kunne opfylde sit 
mål om vedvarende energi inden for
transport alene fra egen produktion, vil det 
med det meget højere potentiale for 
effektiv produktion af biobrændstoffer i 
troperne og målet om at opnå maksimale 
drivhusgasbesparelser være mere 
hensigtsmæssigt, at en betydelig andel af 
målet opfyldes gennem import.
Kommissionen bør derfor følge 
fællesskabsmarkedets forsyning af 
biobrændstoffer og om nødvendigt foreslå 
relevante foranstaltninger til, hvordan der 
opnås en fornuftig balance mellem national 
produktion og import, idet der tages højde 
for udviklingen af multilaterale og 
bilaterale handelsforhandlinger, 
miljøhensyn, forsyningssikkerhed, 
drivhusgasbesparelser mv. 



AD\730754DA.doc 13/84 PE406.140v02-00

DA

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør bestræbe sig 
på at diversificere deres vedvarende 
energimix i alle transportsektorer. Senest 
i 2011 bør Kommissionen forelægge en 
strategi for øget anvendelse af vedvarende 
energi i alle transportsektorer for Rådet 
og Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Der har indtil videre været meget stor fokus på vedvarende energi inden for vejtransport, men 
det er vigtigt at fremme anvendelsen af vedvarende energi i alle transportsektorer. Det 
foreslås at fastsætte 2011 som frist, således at forslagene kan indgå i de næste finansielle 
overslag.

Ændringsforslag 9

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 specifikke 
foranstaltninger til fremme af udbuddet af 
og efterspørgslen efter vedvarende 
energiteknologier.

Ændringsforslag 10
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Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Fællesskabet og medlemsstaterne 
bør afsætte betydelige finansielle midler
til forskning i og udvikling af vedvarende 
energiteknologier. Indtægterne fra EU's 
emissionshandelsordning er en oplagt 
finansieringskilde. Det Europæiske 
Teknologiske Institut bør desuden 
prioritere forskning i og udvikling af 
vedvarende energiteknologier højt.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der skal fastlægges utvetydige regler 
for beregningen af andelen af energi fra 
vedvarende energikilder.

(14) Der skal fastlægges gennemsigtige og 
utvetydige regler for beregningen af 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved beregning af vandkrafts bidrag, 
bør følgerne af klimavariationer udjævnes 
ved hjælp af en normaliseringsregel.

(15) Ved beregning af vandkrafts og 
vindkrafts bidrag, bør følgerne af 
klimavariationer udjævnes ved hjælp af en 
normaliseringsregel.

Begrundelse

Produktionen af vindkraft varierer meget som følge af klimavariationer og bør derfor også 
være omfattet af normaliseringsreglen. 

Ændringsforslag 13
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Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der er behov for en koordineret 
indsats for at forbedre 
uddannelsesmulighederne, og det bør være 
muligt for mindre virksomheder, der 
installerer udstyr til vedvarende energi, at 
blive certificeret, således at man undgår 
markedsforvridning og sikrer, at
forbrugerne får produkter og tjenester af 
høj kvalitet. Medlemsstaterne bør gensidigt 
anerkende de nationale 
certificeringsordninger, som derfor bør 
være baseret på harmoniserede 
minimumskrav, hvor der tages hensyn til 
europæiske teknologistandarder og 
uddannelses- og kvalifikationsordninger 
for montører af udstyr til vedvarende 
energi. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer bør fortsat gælde for
områder, der ikke er omfattet af dette 
direktiv, såsom anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer hos de 
montører, der ikke er certificeret i en 
medlemsstat.

(28) Der er behov for en koordineret 
indsats for at forbedre 
uddannelsesmulighederne, og det bør være 
muligt for mindre virksomheder, der 
installerer udstyr til vedvarende energi, at 
blive certificeret, således at man undgår 
markedsforvridning og sikrer, at 
forbrugerne får produkter og tjenester af 
høj kvalitet. Medlemsstaterne bør gensidigt 
anerkende de nationale 
certificeringsordninger, som derfor bør 
være baseret på harmoniserede 
minimumskrav, hvor der tages hensyn til 
europæiske teknologistandarder og 
uddannelses- og kvalifikationsordninger 
for montører af udstyr til vedvarende 
energi. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer bør fortsat gælde for
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer inden for regulerede 
erhverv. I det omfang optagelsen i eller 
udøvelsen af montørfaget er reguleret,
fastsættes betingelserne for anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer i 
direktiv 2005/36/EF. Disse betingelser bør 
også gælde for montører, der er certificeret 
i en medlemsstat.
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Begrundelse

Direktiv 2005/36/EF regulerer anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer for 
regulerede erhverv og indeholder en række omfattende og definitive bestemmelser. Det må 
fortsat gælde for montører, der frivilligt har ladet sig certificere i overensstemmelse med 
direktivet om vedvarende energi. Installation af udstyr til anvendelse af vedvarende energi 
udgør kun en del af f.eks. varmeteknikerens eller tagdækkerens arbejde.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Omkostningerne ved at tilslutte nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder til elnettet bør være objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og 
der bør tages behørigt hensyn til de fordele, 
som decentrale produktionsanlæg bibringer 
nettet.

(30) Omkostningerne ved at tilslutte nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder til elnettet bør være objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og 
der bør tages behørigt hensyn til de fordele, 
som decentrale produktionsanlæg bibringer 
nettet med henblik på sikring af fuld 
anvendelse af produktionskapaciteten.
Omkostningerne ved at tilslutte nye 
producenter af gas fra vedvarende 
energikilder til gasnettet bør være 
objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende.

Begrundelse

Der bør også indføres bestemmelser for gasproduktion og ikke kun for elektricitet.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) EU og medlemsstaterne bør med 
alle tilgængelige midler sikre, at det 
samlede energiforbrug til transport 
nedbringes væsentligt. De vigtigste midler 
til nedbringelse af det samlede 
energiforbrug til transport er 
transportplanlægning, støtte til offentlig 
transport, forøgelse af produktionen af 
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elektriske biler og produktion af mere 
energieffektive og mindre biler, både med 
hensyn til størrelse og motorens 
slagvolumen. 

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Produktionen af biobrændstof bør 
miljømæssigt set være bæredygtig. Der bør 
derfor være krav om, at biobrændstoffer, 
som anvendes for at opfylde målene i 
direktivet, og biobrændstoffer, der nyder 
godt af nationale støtteordninger, opfylder 
kriterierne om miljømæssig 
bæredygtighed.

(34) Produktionen af biobrændstof bør,
som produktionen af andre vedvarende 
energikilder, være miljømæssigt set 
bæredygtig. Der bør derfor være krav om, 
at biobrændstoffer, som anvendes for at 
opfylde målene i direktivet, og 
biobrændstoffer, der nyder godt af 
nationale støtteordninger, opfylder 
kriterierne om miljømæssig 
bæredygtighed.

Ændringsforslag 17

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 

(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 
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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 
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.

biobrændsler kun er omfattet af 
incitamenterne, hvis der er garanti for, at 
de ikke stammer fra områder med stor 
biodiversitet, eller at udvindingen af
råmaterialerne ikke påvirker 
biodiversiteten negativt. 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 
kvalificeret til incitamenterne i dette 
direktiv, hvis de høstes på en måde, der 
påvirker biodiversiteten negativt.
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 18

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Selv om energi fra biomasse ikke 
skal udvindes af råmaterialer fra jord med 
anerkendt høj biodiversitet eller fra jord 
med store kulstoflagre, f.eks. skove, der er 
uforstyrret af væsentlig menneskelig 
aktivitet og/eller konstant skovbevoksede 
områder, kan der alligevel være stort pres 
på naturlige skove som en uønsket 
konsekvens af den øgede produktion af 
biobrændstoffer. Når efterspørgslen efter 
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vegetabilske olier f.eks. stiger på grund af 
stigende efterspørgsel efter biodiesel, kan 
en mulig konsekvens være, at 
skovområder ryddes med henblik på 
produktion af sojabønner eller palmeolie.
I nogle tilfælde kan der forekomme 
rydninger, selv om det er i strid med 
nationale og internationale forskrifter.
Derudover er forskellige former for pres 
på jorden en uundgåelig konsekvens af et 
øget niveau eller omfang for næsten alle 
jordintensive aktiviteter. Det er ikke desto 
mindre vigtigt, at EU fastlægger 
incitamenter for at minimere risikoen for 
disse konsekvenser, især bør fremme af 
ordninger til beskyttelse af tropiske 
regnskove, f.eks. kompensation for 
"forhindring af skovrydning" være en høj 
prioritet for EU.

Ændringsforslag 19

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. Det er hverken 
administrativt eller teknisk muligt at 
anvende sådanne kriterier på import fra 
tredjelande. Medlemsstaterne skal 
endvidere opfordres til at undersøge, i 
hvilket omfang integration af nye typer af 
træcelluloseafgrøder i landbruget kan 
være medvirkende til at forbedre
miljølovgivningen ud over de specifikt
angivne krydsoverensstemmelsesregler i 
den fælles landbrugspolitik, f.eks. hvad 
angår beskyttelse af kvaliteten af 
grundvand og overfladevand, direktiv 
2000/60/EF.
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Ændringsforslag 20

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 2009
analysere kravene om en bæredygtig 
ordning for anvendelse af biomasse til 
anden energi end flydende biobrændsler og 
biobrændstoffer og tage højde for, at alle
biomasseressourcerne skal forvaltes på 
bæredygtig vis. Ordningen skal med tiden 
også omfatte landbrugsdrift.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Hvis målet om en andel af 
biobrændstoffer på 10 % skal kunne 
opfyldes, skal der markedsføres diesel med 
større iblanding af biodiesel end, hvad 
EN590/2004-standarden foreskriver.

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med forudsætningen om, at vi ikke udelukkende bør anvende 
biobrændstoffer, men prioritere flere forskellige vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de anspore til 
anvendelsen af biobrændstoffer, som giver 
ekstra fordele – herunder 
diversificeringsfordelen ved fremstilling af 

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de anspore til 
anvendelsen af biobrændstoffer, som giver 
ekstra fordele – herunder 
diversificeringsfordelen ved fremstilling af 
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biobrændstoffer af affald, restprodukter, 
celluloseholdige nonfood-materialer og 
lignocellulose – ved at tage behørigt 
hensyn til de forskellige omkostninger, der 
er forbundet med produktion af energi fra 
traditionelle biobrændstoffer på den ene 
side og biobrændstoffer, som giver ekstra 
fordele, på den anden side. 
Medlemsstaterne kan opmuntre til 
investering i udviklingen af teknologier til 
vedvarende energi, som har brug for tid til 
at blive konkurrencedygtige.

biobrændstoffer af affald, restprodukter, 
nonfood-materialer og træcelluloseholdige 
materialer – ved at tage behørigt hensyn til 
de forskellige omkostninger, der er 
forbundet med produktion af energi fra 
traditionelle biobrændstoffer på den ene 
side og biobrændstoffer, som giver ekstra 
fordele, på den anden side. 
Medlemsstaterne bør desuden opmuntre til 
investering i forskningen i og udviklingen 
af andre teknologier til vedvarende energi, 
som har brug for tid til at blive 
konkurrencedygtige.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle mål om, at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug, og at 
biobrændstoffer skal udgøre 10 % af de 
enkelte medlemsstaters forbrug af benzin 
og diesel til transport inden 2020, og målet 
derfor grundet den påtænkte indsats 
omfang bedre kan gennemføres på 
fællesskabsplan. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle bindende mål om, at den 
vedvarende energis andel skal udgøre 20 %
af Fællesskabets samlede endelige
energiforbrug, og at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 4 % af de 
enkelte medlemsstaters forbrug af 
vedvarende energi til transport inden 
2015, og målet derfor grundet den 
påtænkte indsats omfang bedre kan 
gennemføres på fællesskabsplan. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål

Ændringsforslag 24
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Forslag til direktiv
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) For at fremme en hurtig udvikling 
af en infrastruktur for vedvarende energi 
er det vigtigt at sikre fuld overholdelse af 
direktiv 2000/60/EF, 79/409/EØF og 
92/43/EØF. 

Begrundelse

Udviklingen af vedvarende energikilder bør ske så hurtigt som muligt og med størst mulig 
sammenhæng. Valget af vedvarende teknologier afhænger ofte af lokale naturforhold, og en 
hensigtsmæssig lokal placering af anlæg er således vigtig.

Ændringsforslag 25

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 og andre flydende 
biobrændsler.

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder, der styrker medlemsstaternes 
eksisterende nationale støtteordninger og 
gør det muligt for dem at opfylde 
udviklingsmålene. Det fastsætter 
obligatoriske mål på EU-plan og på 
nationalt plan 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 energi fra vedvarende 
energikilder og især for energi fra 
biomasse og gør det muligt for flere 
medlemsstater at opfylde de bindende
udviklingsmål i fællesskab.
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Begrundelse

Anvendelsesområdet for bæredygtighedskriterier skal være mere vidtrækkende end 
biobrændstoffer, der er en lille del af vedvarende energi, og omfatte bæredygtige kategorier 
for vedvarende energi samt alle anvendelser af biomasse til energi.

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter. 

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Kommissionen kan tilpasse
definitionen til den tekniske udvikling 
efter proceduren i artikel 21, stk. 3.

Begrundelse

I henhold til direktiv 2001/77/EF om elektricitet produceret fra vedvarende energikilder 
omfatter definitionen af vedvarende energi ikke en lang række kilder og teknologier som f.eks. 
spildevandsslam. For at tage højde for den fremtidige udvikling af nye teknologier bør 
Kommissionen bemyndiges til at ændre definitionen gennem en komitologiprocedure. 

Ændringsforslag 27

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

Begrundelse

I den nuværende definition medtages biomasse fra akvakulturelle produkter som f.eks. alger 
ikke. Endvidere er bionedbrydeligt affald meget lettere at genbruge eller kompostere, mens 
procesgasserne naturligvis kan anvendes til energiproduktion. Endvidere bør direktivet, 
eftersom den bionedbrydelige del af kommunalt og industrielt affald typisk har et lavt 
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nettoenergiudbytte, derfor fremme adskillelsen af denne type affald.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "endeligt energiforbrug": 
energiprodukter, der leveres til 
energiformål til fremstillingsindustrien, 
transport, husholdninger, tjenesteydelser, 
landbrug, skovbrug og fiskeri, inklusive 
energisektorens el- og varmeforbrug i 
forbindelse med el- og varmeproduktion og 
inklusive el- og varmetab i forbindelse med 
distribution

(c) "endeligt energiforbrug": 
energiprodukter, der leveres til 
energiformål til fremstillingsindustrien, 
transport, husholdninger, handel og 
tjenesteydelser inden for den private 
sektor, landbrug, skovbrug og fiskeri, 
inklusive energisektorens el- og 
varmeforbrug i forbindelse med el- og 
varmeproduktion og inklusive el- og 
varmetab i forbindelse med distribution

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) "fjernvarme eller fjernkøling": 
distribution af termisk energi i form af 
damp, varmt vand eller afkølede væsker, 
fra et centralt produktionssted gennem et 
net til et større antal bygninger til rum-
eller procesopvarmning eller -nedkøling

d) "fjernvarme eller fjernkøling": 
distribution af termisk energi i form af 
damp, varmt vand eller afkølede væsker, 
fra et centralt produktionssted gennem et 
net til et større antal bygninger eller til en 
industriel forbruger til rum- eller 
procesopvarmning eller -nedkøling, og som 
er fremstillet på grundlag af vedvarende 
energikilder

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "flydende biobrændsler": flydende e) "biomasse til energi": fast, gasformigt 
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brændstof til energiformål fremstillet på 
grundlag af biomasse

eller flydende brændstof til energiformål 
fremstillet på grundlag af biomasse

Begrundelse

Denne lovgivning dækker al energi, som produceres ved hjælp af biomasse, ikke kun energi, 
som anvendes som brændstof i transportsektoren eller som flydende brændstof til produktion 
af varme og el. Det er derfor vigtigt, at dette overordnede begreb defineres.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag om ændring af betegnelsen "biobrændstoffer", således at den 
bliver mere passende og præcis, dvs. transportbrændstoffer fra biomasse. Betegnelsen 
biobrændstoffer er vildledende for forbrugerne, da "bio" i mange lande associeres med 
organisk produktion og miljøvenlige produkter.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "vådområde": område, der permanent 
eller i en stor del af året er dækket af eller 
mættet af vand

Begrundelse

Vådområde skal defineres i dette direktiv. Vådområder er vigtige kulstoflagre og kan, hvis de 
omdannes, medføre frigivelse af store mængder drivhusgasser. Ikkedrænede tørveområder, 
f.eks. uberørte tørveområder, er helt sikkert omfattet af denne definition.

Ændringsforslag 33
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "overførselsopgørelsescertifikat": et 
særligt mærket elektronisk dokument, der 
dokumenterer, at en given mængde energi 
er blevet produceret fra vedvarende 
energikilder og således kan medregnes i 
de bindende mål i den udstedende 
medlemsstat eller i andre medlemsstater

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) "støtteordning": en ordning, der har sin 
oprindelse i en medlemsstats 
markedsintervention, og som hjælper 
energi fra vedvarende energikilder (VE) 
med at finde et marked ved enten at 
mindske produktionsomkostningerne for 
denne energi, at øge den pris, den kan 
sælges til, eller, ved indførelse af VE-pligt 
eller på anden måde, at øge den mængde 
af denne energiform, der købes.

h) "støtteordning": en ordning, der skaber 
eller fremmer incitamenter for øget 
anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder. Sådanne nationale 
støtteordninger omfatter navnlig grønne 
certifikater, investeringstilskud, 
skattefritagelser eller skattelempelser, 
skattelettelser og direkte 
prisstøtteordninger, herunder navnlig 
faste høje afregningspriser og 
præmieordninger.

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter. 
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "områder med høj bevaringsværdi":
— områder, der indeholder globale, 
regionale eller nationale betydelige 
koncentrationer af biodiversitetsværdier 
(f.eks. endemisme, truede arter, refugier)
— globale, regionale eller nationale 
betydeligt store områder på 
landskabsniveau, hvor en levedygtig 
bestand af de fleste eller alle naturligt 
forekommende arter findes i naturlige 
spredningsmønstre og i rigelige mængder
— områder, der er i eller indeholder 
sjældne, truede eller udsatte økosystemer
— områder, der leverer grundlæggende 
økosystemtjenester i kritiske situationer 
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder, 
erosionskontrol)
— områder, der er grundlæggende i 
forhold til at opfylde basale behov for 
lokalsamfund (f.eks. subsistens, sundhed)
— områder, der er vigtige i forhold til 
lokalsamfundenes traditionelle kulturelle 
identitet (områder af kulturel, økologisk, 
økonomisk eller religiøs betydning 
identificeret i samarbejde med sådanne 
lokalsamfund). 

Begrundelse

Der er behov for en definition af områder med høj bevaringsværdi i artikel 15, stk. 3. 
Grundlaget for høj bevaringsværdi blev oprindeligt udviklet af Forest Stewardship Council 
(FSC) (nu omfattet af FSC's certificeringsordning) og er et solidt grundlag for identificering 
af områder med høj bevaringsværdi, der eventuelt er beskyttet under national lovgivning eller 
internationale konventioner.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det ultimative mål skal være progressiv 
eliminering af drivhusgasemissioner fra
fossile brændstoffer inden for Den 
Europæiske Union inden 1. januar 2050.

Begrundelse

For at nedbringe emissioner fra fossile brændstoffer i bekæmpelsen af klimaændringer skal 
EU nå ned på næsten nul i fremtiden.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. To eller flere medlemsstater kan i 
fællesskab forfølge målene i bilag I, del A, 
med det formål at udnytte 
synergivirkninger.
a) Medlemsstaterne kan i denne 
forbindelse indføre en ordning, der gør 
det muligt for personer at overføre 
"overførselsopgørelsescertifikater" til 
tredjemand, der kan medregnes i 
nationale mål i henhold til artikel 10.
b) To eller flere medlemsstater kan aftale 
statistisk at overføre energi fra 
vedvarende energikilder indbyrdes med 
henblik på at medregne den i deres 
nationale mål.
c) Medlemsstaterne kan aftale at 
gennemføre fælles projekter, hvor én eller 
flere medlemsstater støtter projekter til 
fremme af vedvarende energi i en anden 
medlemsstat med det formål at få den 
vedvarende energi, der således 
produceres, forholdsmæssigt medregnet i 
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deres egne mål.
d) To eller flere medlemsstater kan aftale 
fælles overholdelse af mål, navnlig ved at 
etablere fælles grænseoverskridende 
støtteordninger eller ved at åbne deres 
ordninger for energi fra andre 
medlemsstater. I så fald skal de i 
fællesskab dokumentere andelen af 
vedvarende energi i deres endelige 
energiforbrug, som de ville opnå 
kumulativt, hvis de skulle opfylde deres 
mål individuelt. 

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter.

Ændringsforslag 38

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 passende 
foranstaltninger for at sikre, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel, 
som svarer til eller overstiger de bindende 
midlertidige minimumsmål, der er fastlagt 
i del B i bilag I.

Begrundelse

For at sikre, at de overordnede 2020-mål for EU og medlemsstaterne opfyldes, skal der 
ligeledes vedtages bindende midlertidige mål. Det vejledende forløb, der er fastlagt i del B i 
bilag I, starter meget lavt og udskyder den største anvendelse af vedvarende energi til årene 
lige inden 2020. Hvis medlemsstaterne ikke opfylder disse krav, vil det være meget vanskeligt 
for medlemsstaterne at nå 2020-målet. Det bør derfor anses som det absolut nødvendige 
minimumsmål.
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Ændringsforslag 39

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 
vejtransport i 2015 udgør en andel, der 
mindst svarer til 4 % af det endelige 
energiforbrug inden for vejtransport, 
hvoraf mindst 20 % udgøres af elektricitet 
eller brint fra vedvarende kilder, biogas 
eller transportbrændstoffer fra biomasse 
fremstillet af træcellulose samt alger, og 
at andelen er mindst 8-10 % i 2020, 
hvoraf 40-50 % er opfyldt ved brug af 
elektricitet eller brint fra vedvarende 
kilder, biogas eller transportbrændstoffer 
fra biomasse fremstillet af træcellulose 
samt alger.
Målene for 2020 vedtages i 2015 efter en 
større revision af de samlede erfaringer 
med politikken for vedvarende energi til 
transport med særligt fokus på de mulige 
negative konsekvenser for 
fødevaresikkerhed, biodiversitet og den 
kommercielle tilgængelighed af 
transportbrændstoffer fra biomasse 
fremstillet af træcellulose og/eller alger, 
biogas og brug af elektricitet eller brint 
fra vedvarende kilder.
Medlemsstaterne skal sikre, at al energi, 
der indgår i optællingen i forbindelse med
målene i første og andet afsnit, opfylder 
de miljømæssige og sociale kriterier for 
bæredygtighed i artikel 15.
Det overordnede mål skal være genstand 
for regelmæssige revisioner, hvert tredje 
år fra og med 2015, på grundlag af 
Kommissionens rapportering, jf. artikel 
20.
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Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 1. januar 2010 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en samlet hvidbog, der indeholder 
en omfattende liste over den relevante 
lovgivning, der er nødvendig for 
gennemførelse af målet fastsat i stk. 1.

Begrundelse

Lovgivningsarbejdet er ofte fragmenteret. Kommissionens udarbejdelse af et dokument, der 
indeholder den nødvendige lovgivning til opfyldelse af målsætningen med progressiv 
eliminering af drivhusgasemissioner fra fossile brændstoffer i EU, vil være hensigtsmæssigt 
og medføre større gennemsigtighed og klarhed i lovgivningsarbejdet i forbindelse med 
bekæmpelse af klimaændringer.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 1. januar 2010 fastlægger 
Kommissionen en metode til beregning af 
andelen af vedvarende elektricitet og 
hydrogen i det samlede brændselsmix.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 21, stk. 3.

Begrundelse

Der er bred opbakning bag 10 %-målet. Det Europæiske Miljøagentur anbefalede således i 
en nylig rapport at holde forbruget af de såkaldte førstegenerationsbiobrændstoffer på under 
10 %. Elektricitet og hydrogen bør indgå i denne løsning. Det er imidlertid i øjeblikket 
vanskeligt at måle disse brændstoffers bidrag til det samlede brændselsmix. For at fremme 
anvendelsen af elektricitet eller hydrogen i transportbrændstoffer skal der fastlægges en 
beregningsmetode.
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En medlemsstat, hvor andelen af energi 
fra vedvarende energikilder er faldet under 
det vejledende forløb i del B i bilag 1 i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, 
forelægger en ny national handlingsplan 
for Kommissionen senest den 30. juni det 
følgende år med angivelse af passende 
foranstaltninger til at sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
fremtiden svarer til eller overstiger det 
vejledende forløb i del B i bilag I.

3. En medlemsstat, hvor andelen af energi 
fra vedvarende energikilder er faldet under 
de obligatoriske midlertidige mål i del B i 
bilag 1 i den umiddelbart foregående 
toårsperiode, forelægger en ny national 
handlingsplan for Kommissionen senest 
den 30. juni det følgende år med angivelse 
af passende foranstaltninger til at sikre, at 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i fremtiden svarer til eller 
overstiger det vejledende forløb i del B i 
bilag I.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal indføre 
incitamenter til at udvikle 
optankningsinfrastrukturer for køretøjer, 
der anvender gasformige brændstoffer til 
transport, og på kort og mellemlang sigt 
sikre, at det bliver attraktivt for potentielle 
kunder til sådanne køretøjer, med henblik 
på at fremme et bredt marked og skabe de 
nødvendige forudsætninger for en 
udbredt bæredygtig mobilitet.

Begrundelse

I alle lande, hvor køretøjer med alternative, gasformige brændstoffer er blevet indført med 
held, har en massiv offentlig støtte fra staten eller lokale myndigheder været af afgørende 
betydning. Uden offentlig støtte på kort eller mellemlang sigt er det vanskeligt at skabe et 
bredt marked for disse køretøjer.

Ændringsforslag 44
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Elektricitet, der fremstilles fra 
vedvarende energikilder i tredjelande, tages 
kun i betragtning med henblik på at måle 
overholdelsen af kravene i dette direktiv 
vedrørende nationale mål, hvis:

9. Elektricitet og energi i 
transportsektoren, der fremstilles fra 
vedvarende energikilder i tredjelande, tages 
kun i betragtning med henblik på at måle 
overholdelsen af kravene i dette direktiv 
vedrørende nationale mål, hvis:

(a) den forbruges i Fællesskabet, a) de importeres fysisk og forbruges i 
Fællesskabet

(b) elektriciteten fremstilles på et anlæg, 
som er blevet operationelt efter datoen for
dette direktivs ikrafttrædelse, og

b) de fremstilles på et anlæg, som er blevet 
operationelt efter datoen for dette direktivs 
ikrafttrædelse, og

(c) elektriciteten er forsynet med en 
oprindelsesgaranti, der udgør en del af et 
oprindelsesgarantisystem svarende til det, 
der er fastlagt i dette direktiv.

c) de er forsynet med en 
oprindelsesgaranti, der udgør en del af et 
oprindelsesgarantisystem svarende til det, 
der er fastlagt i dette direktiv.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i tredjelandets samlede 
energiproduktion reduceres ikke som 
følge af importen af energi til 
Fællesskabet, og

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter.

Ændringsforslag 46
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som et alternativ til 
oprindelsesgarantier kan medlemsstaterne 
frit vælge at udstede 
overførselsopgørelsescertifikater, der i 
henhold til dette direktiv ikke er baseret 
på noget retskrav. Medlemsstaterne 
sikrer, at 
overførselsopgørelsescertifikaterne er i 
overensstemmelse med stk. 1-4. 
Medlemsstaterne sikrer desuden, at 
overførselsopgørelsescertifikaterne 
udtrykkeligt mærkes som sådanne, og at 
de annulleres elektronisk.

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter. 

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Oprindelsesgarantier og 
overførselsopgørelsescertifikater giver 
ikke i sig selv ret til at drage fordel af 
nationale støtteordninger.

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter. 

Ændringsforslag 48
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – titel og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier

Kompetente organer og registre for 
overførselsopgørelsescertifikater

1. Hver medlemsstat udpeger et enkelt 
kompetent organ til at tage sig af følgende 
opgaver:

1. Hver medlemsstat udpeger et enkelt 
kompetent organ til at tage sig af følgende 
opgaver:

(a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier

a) oprette og opretholde et nationalt 
register for 
overførselsopgørelsescertifikater

(b) udstede oprindelsesgarantier b) udstede 
overførselsopgørelsescertifikater

(c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier

c) registrere enhver overførsel af 
overførselsopgørelsescertifikater

(d) annullere oprindelsesgarantier d) annullere 
overførselsopgørelsescertifikater

(e) offentliggøre en årlig rapport om 
antallet af udstedte oprindelsesgarantier, 
der overføres til eller fra de andre 
kompetente organer og annulleres.

e) offentliggøre en årlig rapport om antallet 
af udstedte 
overførselsopgørelsescertifikater, der 
overføres til eller fra de andre kompetente 
organer og annulleres.
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten)

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det nationale register for 
oprindelsesgarantier registrerer de 
oprindelsesgarantier, indehaves af hver 
person. En oprindelsesgaranti kan kun 
opbevares i et register ad gangen.

3. Det nationale register for 
overførselsopgørelsescertifikater
registrerer de 
overførselsopgørelsescertifikater, der
indehaves af hver person. Et
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overførselsopgørelsescertifikat kan kun 
opbevares i et register ad gangen.

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det kompetente organ er det eneste 
kompetente organ for alle anlæg i den 
pågældende medlemsstat. Det har ikke 
ansvar for at udstede 
overførselsopgørelsescertifikater for 
anlæg i andre medlemsstater. 
Medlemsstaterne sikrer, at beføjelserne
for kompetente organer i andre 
medlemsstater i henhold til dette direktiv 
ikke overskrides

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstater, der ikke udsteder 
overførselsopgørelsescertifikater, kan 
beslutte, at 
overførselsopgørelsescertifikater udstedt i 
andre medlemsstater skal annulleres i 
henhold til stk. 1. De skal i så fald udpege 
et enkelt kompetent organ med ansvar 
herfor.
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Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter. 

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 10 – titel og indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningerne af annulleringen af 
oprindelsesgarantierne

Virkningerne af annulleringen af 
overførselsopgørelsescertifikaterne
1. Medlemsstater, der udsteder 
overførselsopgørelsescertifikater, kan 
medregne 
overførselsopgørelsescertifikaterne fra 
andre medlemsstater i deres egne 
nationale mål i henhold til stk. 2.

Når et kompetent organ annullerer en 
oprindelsesgaranti, som det ikke selv har 
udstedt, skal en tilsvarende energimængde 
fra vedvarende energikilder med henblik på 
måling af overholdelsen af kravene i dette 
direktiv vedrørende nationale mål:

2. Når et kompetent organ annullerer et 
overførselsopgørelsescertifikat, som det 
ikke selv har udstedt, skal en tilsvarende 
energimængde fra vedvarende energikilder 
med henblik på måling af overholdelsen af 
kravene i dette direktiv vedrørende 
nationale mål:

Begrundelse

Medlemsstaterne har ansvaret for at opfylde deres nationale udviklingsmål. Direktivet bør 
derfor som hidtil give dem mulighed for at opfylde disse mål gennem passende incitamenter.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
Direkte bødeordning

1. For at sikre, at medlemsstaterne 
overholder målene i dette direktiv fuldt 
ud, indfører Kommissionen en direkte 
bødeordning.
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2. Kommissionen udsteder direkte bøder 
til medlemsstater, som ikke overholder 
målene i direktivet ved ikke at nå de 
bindende midlertidige mål, der er fastlagt 
i del B i bilag I, i den umiddelbart 
foregående toårsperiode, og som ikke kan 
dokumentere, at de har modtaget 
overførselsopgørelsescertifikater fra en 
tredje medlemsstat (som har overopfyldt 
sine mål) i overensstemmelse med artikel 
3 og 9. Hvis to eller flere medlemsstater 
har fælles projekter eller fælles nationale 
planer, udsteder Kommissionen fælles 
bøder til de medlemsstater, der deltager i 
henholdsvis en fælles gennemførelse eller 
en fælles plan, og som ikke har nået de 
fælles bindende forløbsmål.
3. Kommissionen træffer de fornødne 
foranstaltninger til at gennemføre stk. 1 
og navnlig til inden udgangen af 2010 at 
udarbejde de nødvendige retningslinjer og 
metoder til beregning og opkrævning af 
bøder for manglende overholdelse og til at 
vedtage nærmere bestemmelser for den 
administrative forvaltning og oprettelsen 
af en specifik fond, hvor disse indtægter 
bør hensættes i henhold til artikel 18, stk. 
2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (formålsbestemte indtægter). Disse 
gennemførelsesforanstaltninger bør også 
indeholde bestemmelser om forvaltning 
og anvendelse af fonden til støtte for 
projekter vedrørende vedvarende energi i 
medlemsstater, der har overopfyldt deres 
mål, og generelt til forbedring og styrkelse 
af forskning, produktion og anvendelse af 
vedvarende energi og øget 
energieffektivitet i EU.
4. Kommissionen indleder en direkte 
bødeprocedure umiddelbart efter, at 
evalueringen af en medlemsstats rapport 
har påvist, at den pågældende 
medlemsstat ikke har overholdt 
forpligtelserne, eller efter at der på et 
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hvilket som helst tidspunkt er fundet bevis 
for, at en medlemsstat ikke overholder 
sine forpligtelser.
5. Bøden beregnes på grundlag af 
medlemsstatens underskud af MWh af 
vedvarende energi i forhold til dens 
bindende mål og bør fastsættes på et 
passende niveau for at give 
medlemsstaterne et stærkt incitament til at 
investere i vedvarende energi med henblik 
på at overholde eller endog overopfylde de 
nationale mål.
6. De foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, bl.a. ved at supplere det, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.
7. Betaling af bøden fritager ikke 
medlemsstaten fra forpligtelsen til at nå 
de bindende midlertidige mål, der er 
fastlagt i del B i bilag I, og det samlede 
mål, der er fastlagt i tredje kolonne i 
tabellen i bilag I. Artikel 4, stk. 3, finder 
også anvendelse i dette tilfælde.

Begrundelse

Kvoter og afgifter har længe været brugt som reguleringsmidler i EU-retten. Nu bør der som 
led i miljøpolitikken indføres en bøde, der giver medlemsstaterne incitament til at overholde 
deres forpligtelser. Denne bør fastlægges på et niveau, der sikrer, at medlemsstaterne har et 
stærkt incitament til at investere i vedvarende energi med henblik på at opfylde eller endog 
overopfylde deres mål. I henhold til de aktuelle økonomiske hensyn ville 90 euro pr. 
manglende MWh vedvarende energi være et passende bødegrundlag.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) der sikres sammenhæng med 
procedurerne for vurdering, planlægning
og godkendelse i EU's forskellige 
gældende miljøretsakter,
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Begrundelse

Der er fastsat procedurer for vurdering af indvirkning og udstedelse af godkendelser i en lang 
række EU-direktiver. For at sikre en gnidningsløs udvikling af vedvarende energi bør 
procedurerne i det nye direktiv om vedvarende energi være i overensstemmelse med gældende 
regler og procedurer.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal klart definere 
eventuelle tekniske specifikationer, der 
skal opfyldes af udstyr og systemer til 
vedvarende energi, før det kan nyde godt af 
støtteordninger. Hvis der findes europæiske 
standarder, herunder miljømærker, 
energimærker og andre tekniske 
referencesystemer, der er opstillet af 
europæiske standardiseringsorganer, skal 
disse tekniske specifikationer bygge på 
disse standarder. Sådanne tekniske 
specifikationer må ikke foreskrive, hvor 
udstyret og systemerne skal certificeres.

2. Medlemsstaterne skal klart definere 
eventuelle tekniske specifikationer, der 
skal opfyldes af udstyr og systemer til 
vedvarende energi, før det kan nyde godt af 
støtteordninger. Hvis der findes europæiske 
standarder, herunder miljømærker, 
energimærker og andre tekniske 
referencesystemer, der er opstillet af 
europæiske standardiseringsorganer, skal 
disse tekniske specifikationer bygge på 
disse standarder. Sådanne tekniske 
specifikationer må ikke foreskrive, hvor 
udstyret og systemerne skal certificeres, og 
må ikke lukke nationale markeder.

Begrundelse

Nationale tekniske specifikationer bør ikke anvendes til beskyttelse af nationale markeder. 
Eksisterende begrænsninger på det indre marked forhindrer allerede i dag udviklingen af 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra a og b samt b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger, eller

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger

(b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer.

b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer, eller
ba) betingelser vedrørende økonomisk 
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effektivitet og teknisk gennemførlighed.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anvendelse af varme fra kombinerede 
kraftvarmeværker, såfremt de er meget 
effektive som defineret i EU-direktiv 
2004/8/EF.

Begrundelse

Fjernvarme fra kombinerede kraftvarmeværker udgør et vigtigt bidrag til en effektiv 
anvendelse af råmaterialer og til nedbringelsen af CO2-udledningen. Da varme ikke kan 
overføres over lange afstande, bør eksisterende fjernvarmenet udnyttes maksimalt. 
Anvendelsen af fjernvarme bør således ikke begrænses gennem krav om anvendelse af 
vedvarende energikilder. 

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne må ikke forbyde, 
begrænse eller forhindre markedsføring 
og/eller anvendelse på deres område af 
vedvarende energiteknologier, der er i 
overensstemmelse med direktiver 
vedrørende CE-
overensstemmelsesmærkning eller 
europæiske tekniske standarder, eller som
markedsføres lovligt i en anden 
medlemsstat.

Ændringsforslag 59
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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 sikrer, at
certificeringsordninger eller lignende 
kvalifikationsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper er tilgængelige. 
Certificeringsordningerne 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, med forbehold af 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 14 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til elektricitetsnettet Adgang til nettet

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at støtteordninger for anvendelse af biogas til produktion af 
varme og el ledsages af økonomisk neutrale støtteordninger for produktion af biometan i en 
kvalitet, der er egnet til indsprøjtning i rørledninger og til brug i køretøjer.

Ændringsforslag 61

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 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
fremstilling af el og gasformige 
brændstoffer til transport (såsom 
biogas/biometan) samt fjernvarme og/eller 



AD\730754DA.doc 43/84 PE406.140v02-00

DA

fjernkøling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne i påkommende tilfælde.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at støtteordninger for anvendelse af biogas til produktion af 
varme og el ledsages af økonomisk neutrale støtteordninger for produktion af biometan i en 
kvalitet, der er egnet til indsprøjtning i rørledninger og til brug i køretøjer.

Ændringsforslag 62

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 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer prioriteret adgang 
til nettet og 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.

Begrundelse

Prioriteret adgang til nettet er vigtigt i forbindelse med opfyldelsen af målet om 20 % 
vedvarende energi og berettiget som følge af forskelsbehandlingen af vedvarende energi på 
elmarkedet. Vindkraft har en gavnlig indvirkning på elpriserne som følge af de lave 
marginalomkostninger forbundet med el produceret ved vindkraft. Denne gavnlige 
indvirkning havde en værdi af 4,98 mia. euro for de tyske elforbrugere alene i 2006 
(undersøgelse foretaget af det tyske miljøministerium http://www.erneuerbare-
energien.de/inhalt/39649/). 

Ændringsforslag 63
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Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en 
gasnetinfrastruktur, der kan tilpasses 
fortsat udbygning af gasfremstilling fra 
vedvarende energikilder, herunder 
samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.
2. Uden at det må gribe ind i gasnettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer de 
nationale myndigheder transmission og 
distribution af gas fra vedvarende 
energikilder med prioriteret adgang.
3. Medlemsstaterne pålægger de nationale 
myndigheder for gasnet at offentliggøre 
deres standardregler for investeringer i de 
nødvendige tekniske tilpasninger.
4. Medlemsstaterne sikrer, at 
opkrævningen af transmissions- og 
distributionsafgifter ikke medfører 
forskelsbehandling af gas fra vedvarende 
energikilder, og at disse afgifter afspejler 
de omkostningsfordele, der kan opnås 
som følge af anlæggenes tilslutning til 
gasnettet. 

Begrundelse

Der bør også indføres bestemmelser for gasproduktion og ikke kun for elektricitet.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Bæredygtig anvendelse af vedvarende 

energi
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1. I medfør af direktivet er projekter om 
vedvarende energi miljømæssigt 
bæredygtige, hvis de opfylder 
bestemmelserne i denne artikel. 
2. Under iagttagelse af de nationale 
planlægningsregler og -forskrifter til 
gennemførelse af bestemmelserne i 
direktivet skal de følgende kategorier for 
vedvarende energi være i 
overensstemmelse med direktivet:
a) alle former for solcellestrøm, undtagen 
hvis medlemsstaterne har fastlagt en 
grænseværdi, hvor overskridelse heraf 
medfører gennemførelse af en 
miljøkonsekvensanalyse, som ikke må 
være under 1 MW for all enheder i en 
fælles planlægningsansøgning
b) elektricitet fra vindmøller underlagt 
bestemmelserne i stk. 5
c) koncentreret solenergianlæg i stor 
målestok, forudsat at de ikke er anbragt 
på produktiv landbrugsjord. 
Medlemsstaterne kan dog kræve 
miljøkonsekvensanalyse af anlæg, der 
overskrider 5 MW i følsomme områder 
angivet i denne artikel og på små øer
d) kombinerede kraftvarmeværker, der 
anvender former for biomasse med en 
kapacitet på under 5 MW
e) alle former for elektricitet fra ikke-
fossile brændstoffer, der produceres i
landbrug, under iagttagelse af 
bestemmelserne i artikel 12 og 14
f) industriel konvertering af CO2 til 
brændstof ved hjælp af alger eller en 
sammenlignelig teknologi, især hvor der 
er en integreret del af kulstofbinding, 
anvendelse og opbevaringsordning for 
anlæg til produktion af elektricitet fra 
fossile brændstoffer eller et intensivt 
industrielt energianlæg.
Nye teknologier for vedvarende energi, 
der ikke er påvist inden ikrafttrædelse af 
nærværende direktiv, og som påviseligt 
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opfylder kriterierne i denne artikel, kan 
midlertidigt tilføjes dette stykke i henhold 
til proceduren, hvortil der henvises i 
artikel 21, stk. 2, efter revision af 
direktivet.
3. Ethvert anlæg eller projekt, der ikke 
opfylder kriterierne i stk. 2, kan dog 
betragtes som værende i 
overensstemmelse med betingelserne i 
denne artikel og artikel 15, i henhold til 
en miljøkonsekvensanalyse, hvori
opfyldelse af bestemmelserne i denne 
artikel bekræftes.
4. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 12, stk. 5, skal 
Kommissionen forelægge et 
lovgivningsmæssigt forslag om 
energikonverteringseffektivitet for 
brændstoffer, der er produceret i 
overensstemmelse med artikel 15, med 
henblik på anvendelse i transportsektoren.
5. Medlemsstaterne kan udpege specifikke 
områder af deres territorier, f.eks. 
nationalparker eller regionale parker, 
områder med høj biodiversitet, 
yngleområder for fugle, særligt 
naturskønne områder eller områder med 
national kulturarv, zoner der er udpeget 
under habitatdirektivet og/eller andre 
relevante internationale forskrifter om 
biodiversitet, som kan undtages fra 
gennemførelsen af denne artikel, enten 
med henblik på produktion af den 
samlede energiproduktion eller med 
henblik på specifikke teknologier om 
vedvarende energi.

Begrundelse

I Kommissionens forslag behandles kriterier for bæredygtighed næsten udelukkende negativt 
og karakteriseres som etablering af "forbudte områder". Med den nye artikel reduceres denne 
negative balance ved fremhævelse af de teknologier for vedvarende energi, der under visse 
betingelser for omfang og lokalisering ikke rejser væsentlige bæredygtighedsspørgsmål og 
dermed vender bevisbyrden i nogle medlemsstater. Forslaget skal ikke resultere i en definitiv 
liste og giver mulighed for hurtig behandling af teknologier, eksisterende eller fremtidige, 
som opfylder samme kriterier for bæredygtighed, med henblik på planlægning og investering.
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Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler

Kriterier for miljømæssig og social 
bæredygtighed for energi fra biomasse

Begrundelse
Foruden miljømæssige kriterier er det også nødvendigt med sociale kriterier.

Ændringsforslag 66

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. Energi fra biomasse tages kun i 
betragtning med henblik på litra a), b) og c) 
nedenfor, hvis den opfylder kriterierne i 
stk. 2-8:

Begrundelse

Bæredygtig produktion bør ikke være begrænset til miljøbæredygtigheden. De 
veldokumenterede sociale problemer og overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse 
med produktion af biobrændstoffer viser, at sociale standarder bør indarbejdes i EU's 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra aa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) måling af transportbrændstoffers 
overholdelse af kravene i direktivet om 
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brændstofkvalitet

Begrundelse

Reglerne for biobrændstoffer inden for transportsektoren bør harmoniseres både i direktivet 
om vedvarende energi og i direktivet om brændstofkvalitet. Der er derfor behov for en 
krydshenvisning for at sikre, at samme sæt regler gælder under begge direktiver.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer til transport, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, skal 
være mindst 45 % fra ikrafttrædelsen af 
dette direktiv og mindst 60 % fra den 1. 
januar 2015.

Når der er tale om biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler, der 
fremstilles på anlæg, der var i drift i januar 
2008, finder første afsnit anvendelse fra 
den 1. april 2013.

Når der er tale om biobrændstoffer til 
transport, der fremstilles på anlæg, der var 
i drift i januar 2009, finder første afsnit 
anvendelse fra den 1. april 2013.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – 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. Energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi, medmindre det 
påvises, at den stammer fra bæredygtig 
forvaltning, og at produktionen og 
udvindingen af det pågældende 
råmateriale ikke har negative 
konsekvenser for biodiversiteten, og/eller 
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det påvises, at sammensætningen af 
naturlige arter og processer vil blive 
reetableret efter indgriben. Dette omfatter
et landområde, der havde en af følgende 
statusser i eller efter november 2005, 
uanset om landområdet stadig har denne 
status: 

Begrundelse

I den foreslåede liste over "forbudte områder" udelades visse særlige områder, og listen bør 
suppleres, f.eks. gennem vedtagelse af kategorier for områder med høj bevaringsværdi. I 
henhold til det oprindelige forslag kan landområder enten fuldt ud anvendes til produktion af 
biobrændstoffer eller slet ikke anvendes. I Europa og andre steder bør bæredygtig forvaltning 
være mulig, således at det er muligt at anvende begrænsede mængder biomasse, hvis det 
gøres på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) områder med høj bevaringsværdi

Begrundelse

Mens biomasse til transport bør begrænses til afgrøder uden indvirkning på 
arealanvendelsen, eller hvor der kan dokumenteres en forbedring af kulstofopsamlingen, er 
der behov for at regulere brugen af biomasse til andre energiformål for at undgå negative 
indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – 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 

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 
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naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret, medmindre 
det kan påvises, at en eventuel 
menneskelig intervention har været og 
fortsat vil være af en intensitet og 
regelmæssigt tilbagevendende karakter, 
som gør, at den naturlige 
artssammensætning og naturprocesserne 
kan bevares.

Begrundelse

Mens biomasse til transport bør begrænses til afgrøder uden indvirkning på 
arealanvendelsen, eller hvor der kan dokumenteres en forbedring af kulstofopsamlingen, er 
der behov for at regulere brugen af biomasse til andre energiformål for at undgå negative 
indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, medmindre det 
kan påvises, at fremstilling af dette 
råmateriale ikke har ændret på denne 
status.

b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, herunder 
områder, der er udpeget til beskyttelse af 
sjældne, truede eller udsatte økosystemer 
eller arter, som er anerkendt ved 
internationale aftaler, medmindre det kan 
påvises, at fremstilling af dette råmateriale
ikke har ændret på denne status.

Begrundelse

Mens biomasse til transport bør begrænses til afgrøder uden indvirkning på 
arealanvendelsen, eller hvor der kan dokumenteres en forbedring af kulstofopsamlingen, er 
der behov for at regulere brugen af biomasse til andre energiformål for at undgå negative 
indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 73
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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. Energi fra biomasse, 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 november 2005 og ikke længere 
har denne status:

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) savanne og krat, dvs. områder med en 
blanding af træer, buske og græsland, 
som har et stort kulstoflager.

Begrundelse

Mens biomasse til transport bør begrænses til afgrøder uden indvirkning på 
arealanvendelsen, eller hvor der kan dokumenteres en forbedring af kulstofopsamlingen, er 
der behov for at regulere brugen af biomasse til andre energiformål for at undgå negative 
indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette stykke anvendes 
ikke, hvis landområdet på det tidspunkt, 
hvor råmaterialet blev udvundet, havde 
samme status som i januar 2008.

Bestemmelserne i dette stykke anvendes 
ikke, hvis landområdet på det tidspunkt, 
hvor råmaterialet blev udvundet, havde 
samme status som i november 2005.
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Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset om råvarerne blev dyrket i 
eller uden for Fællesskabets område, skal 
biomasse til energiformål kun tages i 
betragtning til de formål, der er nævnt i 
stk. 1, hvis der er blevet truffet effektive 
foranstaltninger for at forhindre:
a) nedbrydelse af kvaliteten af overflade-
og grundvand på grund af forurenende 
stoffer og overdrevne mængder af 
næringsstoffer
b) overdrevet vandforbrug i områder, hvor 
der er vandknaphed
c) luftforurening
d) forringelse af jordens kvalitet.

Ændringsforslag 77

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 
energi fra biomasse, 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.
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Ændringsforslag 78

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 
eventuelle yderligere krav om en 
bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2009. Rapporten skal tage hensyn til de 
eksisterende bestemmelser, standarder og 
principper for bæredygtigt skovbrug og 
det igangværende arbejde med at udvikle 
standarder på dette område. Rapporten 
ledsages efter omstændighederne af forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

Begrundelse

En eventuel udvidelse af bæredygtighedskriterierne for biomasse skal anerkende de 
eksisterende principper og bestemmelser for bæredygtigt skovbrug samt de standarder, der er 
under udarbejdelse.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Biomasse til energiformål skal ikke 
inddrages til de formål, der henvises til i 
stk. 1, medmindre det kan påvises af 
økonomiske aktører, at produktionen af 
råvarer skete i overensstemmelse med 
følgende kriterier:
a) respekt for de lokale samfunds og de 
oprindelige folks ejendomsrettigheder som 
fastlagt i FN-erklæringen om de 
oprindelige folks rettigheder og andre 
relevante internationale rammer, så:
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– retten til at anvende jorden kan blive 
påvist
– anvendelse af jorden ikke mindsker 
øvrige brugeres juridiske, 
sædvanemæssige og traditionelle 
rettigheder uden deres frie, forudgående 
og meddelte samtykke
b) overholdelse af FN-afledte normer for 
beskyttelse af børn
c) overholdelse af den nationale 
lovgivning vedrørende arbejdstagernes 
sundhed og sikkerhed samt 
mindstelønninger
d) overholdelse af normerne i de relevante 
konventioner og henstillinger fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation.
Overholdelse af kriterierne i dette stykke 
skal være kontrolleret i overensstemmelse 
med artikel 16 eller gennem deltagelse i 
frivillige internationale eller nationale 
ordninger, som bekræfter, at 
produktionen opfylder normerne i dette 
stykke. Gruppecertificering for mindre 
producenter bør godkendes.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen udpeger et udvalg 
bestående af uafhængige eksperter, som 
skal udvikle en mekanisme, som præcist 
kan vurdere og behandle bioenergiens 
indirekte indvirkning på ændringer i 
arealanvendelse og den indirekte 
indvirkning på forringelsen af naturlige 
skove eller andre naturlige økosystemer, 
som skal træde i kraft senest den 31. 
december 2010. Det er vigtigt, at de 
indirekte indvirkninger bliver medtaget.
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Begrundelse

Bæredygtig produktion bør ikke være begrænset til miljøbæredygtigheden. De 
veldokumenterede sociale problemer og overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse 
med produktion af biobrændstoffer viser, at sociale standarder bør indarbejdes i EU's 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.

Ændringsforslag 81

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 energi fra biomasse skal tages i 
betragtning med henblik på artikel 15, stk. 
1, kræver medlemsstaterne af de 
økonomiske aktører, at de påviser, at de 
kriterier for 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 82

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) forsendelser af råmaterialer eller 
biobrændstoffer med forskellige 
bæredygtighedskarakteristika kan være 
blandede,

a) forsendelser af råmaterialer eller 
biobrændstoffer med forskellige 
bæredygtighedskarakteristika kan være 
blandede, forudsat at alle forsendelser 
opfylder kriterierne for bæredygtighed i 
henhold til artikel 15.

Begrundelse

Alle forsendelser skal opfylde kriterierne, ellers er der stor risiko for, at biobrændstoffer og 
biobrændsler med lavtydende drivhusgasemissioner blandes med højtydende biobrændsler og 
dermed godkendes som opfyldende kriterierne.   
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Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens rapport i 2009 skal 
endvidere indeholde forslag om en 
ordning med henblik på verifikation af 
opfyldelsen af kriterierne for 
bæredygtighed i artikel 15 for alle former 
for energi fra biomasse.

Begrundelse

Selv om det foreslås, at kriterierne udvides fra biobrændstoffer til også at omfatte alle 
energianvendelser af biomasse, mangler der en ordning med henblik på verifikation af 
opfyldelse for andre energianvendelser af biomasse end biobrændstoffer. Kommissionen bør 
derfor udarbejde en sådan ordning i en rapport i 2009.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan beslutte, at 
bilaterale og multilaterale aftaler mellem 
Fællesskabet og tredjelande påviser, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er dyrket i disse lande, 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

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

4. Kommissionen indgår bilaterale og 
multilaterale aftaler mellem Fællesskabet 
og tredjelande for at garantere, at energi 
fra biomasse, der er fremstillet af 
råmaterialer, der er dyrket i disse lande, 
overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3, 4, 7a og 
8. Aftalerne omfatter foranstaltninger, 
som sikrer små og mellemstore 
virksomheders deltagelse.

Kommissionen kan beslutte, at 
frivillige nationale og internationale 
ordninger, der fastsætter standarder for 
fremstilling af biomasseprodukter, 
indeholder nøjagtige data med henblik på 
artikel 15, stk. 2, eller påviser, at 
forsendelser af energi fra biomasse
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Kommissionen kan beslutte, at nationale, 
multinationale eller internationale 
ordninger til at måle drivhusgasbesparelser 
indeholder nøjagtige data med henblik på 
artikel 15, stk. 2.

overholder kriterierne for miljømæssig 
bæredygtighed i artikel 15, stk. 3 eller 4.

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

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med Anders Wijkmans ændringsforslag 33, som tilføjer artikel 15, stk. 
7a, og ændringsforslaget af Wijkman, Bowis og Corbey om artikel 15, stk. 8 (nyt).

Ændringsforslag 85

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 
proceduren i artikel 21, stk. 2. Sådanne 
beslutninger er ikke gyldige i en periode på 
mere end 5 år. Disse beslutninger kan 
også tilbagekaldes tidligere, hvis det 
dokumenteres, at 
bæredygtighedsstandarder overtrædes, 
eller hvis ordningerne eller aftalerne ikke 
sikrer en passende pålidelighed, 
gennemsigtighed og uafhængig revision, 
som sker regelmæssigt og hyppigt.

Begrundelse

Artikel 16, stk. 6, fastsætter, at beslutninger om at medtage internationale aftaler og 
ordninger ikke skal være gældende i over 5 år. Disse beslutninger bør også tilbagekaldes 
tidligere, hvis det dokumenteres, at ordningerne eller aftalerne ikke opfylder de nødvendige 
kriterier eller sikrer en passende pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision.

Ændringsforslag 86



PE406.140v02-00 58/84 AD\730754DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 17 – titel 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af drivhusgasindvirkningen fra 
biobrændstoffer og andre flydende 

biobrændsler

Beregning af drivhusgasindvirkningen fra 
energi fra biomasse

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når areal bliver brugt til produktion af 
biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Det har en negativ indvirkning på biobrændstoffernes 
drivhusgasregnskab, men Kommissionen tager ikke hensyn til dette. Det er derfor nødvendigt 
at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af indirekte ændringer i arealanvendelsen
fra biobrændstoffers standard- eller faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et 
incitament til at bruge mere effektive afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Drivhusgasbesparelser i forbindelse med 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler beregnes med 
henblik på artikel 15, stk. 2, på følgende 
måde:

1. Drivhusgasbesparelser i forbindelse med 
anvendelse af energi fra biomasse
beregnes med henblik på artikel 15, stk. 2, 
på følgende måde:

Begrundelse

Indirekte ændringer i arealanvendelsen vil sige, at når areal bliver brugt til produktion af 
biobrændstoffer i stedet for fødevareproduktion, stiger fødevareproduktionen et andet sted i 
verden på bekostning af tropiske skove eller andre ikkelandbrugsarealer for at erstatte den 
mistede fødevareproduktion. Det har en negativ indvirkning på biobrændstoffernes 
drivhusgasregnskab, men Kommissionen tager ikke hensyn til dette. Det er derfor nødvendigt 
at indføre en faktor, som fratrækker indvirkningen af indirekte ændringer i arealanvendelse 
fra biobrændstoffers standard- eller faktiske drivhusgasværdi. Denne faktor vil være et 
incitament til at bruge mere effektive afgrøder og til mere effektiv arealanvendelse.

Ændringsforslag 88
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) for biobrændstoffer, hvor der er 
fastlagt en standardværdi for 
drivhusgasbesparelser for 
produktionsvejen for biobrændstoffer i del 
A eller B i bilag VII, ved at anvende 
denne standardværdi,

udgår

Begrundelse

Det må foretrækkes at anvende faktiske værdier. Disaggregerede standardværdier kan 
anvendes for visse trin i produktionsprocessen.

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Emissioner fra indirekte ændringer i 
arealanvendelsen som specificeret i bilag 
VII, del C, skal tillægges, medmindre 
produktionen er baseret på råmaterialer, 
der ikke kræver anvendelse af 
markarealer, græsarealer eller jord med 
vedvarende afgrøder, herunder affald.

Begrundelse
Emissioner fra indirekte ændringer i arealanvendelsen er ikke omfattet af Kommissionens 
forslag. Ny forskning har vist, at disse emissioner kan være betydelige. Emissionerne skal 
derfor lægges til såvel standardværdierne som beregnede værdier.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. marts 2010 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport

2. Senest den 31. marts 2010 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport
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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.

med en fortegnelse over de enheder på 
deres territorium, der er klassificeret som
NUTS 2-niveau i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 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.

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Standardværdierne i del A i bilag VII 
for biobrændstoffer og de disaggregerede 
standardværdier for dyrkning i del D i bilag 
VII for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler gælder kun, når 
råmaterialerne hertil dyrkes:

3. De disaggregerede standardværdier for 
dyrkning i del D i bilag VII for 
transportbrændstoffer og flydende 
brændstoffer fra biomasse gælder kun, når 
råmaterialerne hertil dyrkes:

Begrundelse

Det må foretrækkes at anvende faktiske værdier. Disaggregerede standardværdier for 
dyrkning bør kun anvendes, når råmaterialerne stammer fra tredjelande og fra uudnyttede, 
marginale og ødelagte områder, som fremgår af stk. 2.

Ændringsforslag 92

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 

4. Kommissionen reviderer hvert tredje år 
fra ikrafttrædelsen af dette direktiv de
typiske værdier og standardværdier i bilag 
VII, med særlig vægt på emissioner fra 
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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.

dyrkning. Med hensyn til typiske værdier 
og standardværdier for dyrkning
forelægger Kommissionen værdier, der 
afspejler regionale og klimatologiske 
forhold. I revisionen skal synspunkterne 
hos producenter i både tredjelande og i 
EU indgå. Kommissionen skal derudover 
vurdere og om nødvendigt foreslå 
skønnede og typiske værdier og 
standardværdier for dyrkning ved 
anvendelse af bæredygtige 
landbrugsmæssige og økologiske 
dyrkningsmetoder. En sådan foranstaltning 
til ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3. Værdier for emissioner 
forårsaget af indirekte ændringer i 
arealanvendelse, som angivet i del C i 
bilag VII, skal revurderes hvert tredje år 
på grundlag af den nyeste videnskabelige 
dokumentation og kan tilpasses til
arealanvendelse og/eller råvarespecifikke 
værdier.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) I alle andre tilfælde er
standardværdierne forsigtigt ansat 
sammenlignet med normale
produktionsprocesser.

b) I alle andre tilfælde udgør
standardværdierne 90 %-percentilen for 
værdier for produktionsprocesser.

Begrundelse

Standardværdierne bør fastsættes i henhold til en konsekvent regel og bør være konservative 
for ikke at gavne dem, der klarer sig dårligst.
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Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 18 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige bestemmelser for biobrændstoffer Særlige bestemmelser for fremme af 
anvendelse af vedvarende energi til
transport

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden informeres om disponible
biobrændstoffer og andre fornyelige 
brændstoffer til transport. For procentdele
af biobrændstoffer, der blandes i 
mineraloliederivater, og som overstiger 
grænseværdien på 10 volumenprocent, 
kræver medlemsstaterne, at dette skal 
angives ved salgsstederne.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
offentligheden informeres i detaljer om 
tilgængeligheden og miljøfordelene ved 
alle forskellige kilder til vedvarende 
energi til transport. Når procentdelene af 
biobrændstoffer, der blandes i 
mineraloliederivater, overstiger
grænseværdien på 10 volumenprocent, 
kræver medlemsstaterne, at dette skal 
angives ved salgsstederne.

Begrundelse

Der skal være oplysninger til rådighed, ikke blot om biobrændstoffer, men også om alle 
former for vedvarende energi til transport.

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal udpege benzin-
og dieselbrændstoffer, der er udledt af 
hydrobehandling af vegetabilske olier og
animalske fedtstoffer eller af pyrolyseolier 
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udledt af enhver form for biomasse, og 
som kemisk og ydelsesmæssigt ikke kan
skelnes fra eller er bedre end benzin og 
diesel udledt af fossile brændstoffer som 
"EuroBio Petrol" og "EuroBio Diesel", 
forudsat at andelen af biobrændstoffer i 
de samlede brændstoffer svarer til eller 
overstiger 50 %, og at det anvendte 
hydrogen ikke er udledt af fossile 
brændstoffer.

Begrundelse

Det er velkendt, at forbrugerne efter indførelsen af blyfri benzin i 1980'erne og 1990'erne og i 
overensstemmelse med olieselskabernes og benzinforhandlernes efterfølgende 
markedsforskning reagerer positivt og hurtigt på indførelsen af "grønne" brændstoffer. Stk. 
1a er fastsat for at skabe større efterspørgsel efter det bedste og mest bæredygtige alternativ 
til fossile brændstoffer i erkendelse af, at det vil tage tid for brændstofproducenter at fremme 
produktionen til fuld "grøn" standard – blandinger med 50-100 % ikke-fossile brændstoffer.  

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne skal udpege enhver 
blanding af benzin og diesel, hvortil der 
henvises i stk. 1a, hvor andelen af 
biobrændstoffer er mindst 10 %, men 
under 50 %, som "EuroBio Petrol" og 
"EuroBio Diesel". Andelen af anvendte 
biobrændstoffer under hensyntagen til
dette stykke skal hæves i tråd med 
angivelsen i artikel 15, stk. 2.
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Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag V, kan købes senest den 31. 
december 2010 på tankstationer med mere 
end to pumper, der sælger dieselolie.

udgår

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at dieselolie, 
der overholder de specifikationer, der er 
fastsat i bilag VI eller anden dieselolie 
med et indhold af biobrændstoffer på 
mindst 5 volumenprocent, kan købes 
senest den 31. december 2014 på 
tankstationer med mere end to pumper, 
der sælger dieselolie.

udgår

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at sikre tilstrækkelige 
påfyldingsmuligheder for nul-
emissionskøretøjer.

Begrundelse

Lovende teknologier får ofte ikke noget gennembrud på grund af manglende infrastruktur. 
Manglende påfyldningsmuligheder for el- og brintbiler er en af grundene til, at forbrugerne 
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ikke vil købe dem.

Ændringsforslag 101

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

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enhver støttemekanisme, herunder de 
økonomiske incitamenter, som 
medlemsstaterne har indført med henblik 
på produktion i stor målestok og 
anvendelse/forbrug af vedvarende energi 
til transport, skal stå i rimeligt forhold til 
drivhusgasbesparelserne. Forskning og 
udvikling på området for vedvarende 
energi til transport samt udvikling af 
bæredygtige transportsystemer skal 
fremmes, både i medlemsstaterne og på 
EU-plan, og kan tildeles yderligere støtte.

Begrundelse

For at tilskynde til anvendelse af de bedste alternativer til vedvarende energi inden for
transport (herunder elektricitet og hydrogen) skal støtteordninger, herunder subsidier, stå i 
rimeligt forhold til drivhusgasbesparelserne.

Ændringsforslag 103
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) indførelse af og funktionsmåde for 
støtteordninger og andre foranstaltninger til 
at fremme energi fra vedvarende 
energikilder og eventuelle 
udviklingsmønstre i de anvendte 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastsat i medlemsstatens nationale 
handlingsplan,

b) indførelse af og funktionsmåde for 
støtteordninger og andre foranstaltninger til 
at fremme energi fra vedvarende 
energikilder, navnlig foranstaltninger, 
hvor borgerne informeres om adgangen 
til vedvarende energi, og eventuelle 
udviklingsmønstre i de anvendte 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastsat i medlemsstatens nationale 
handlingsplan

Ændringsforslag 104

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) de skønnede drivhusgasbesparelser 
(netto) som følge af anvendelsen af energi 
fra vedvarende energikilder.

k) de skønnede drivhusgasbesparelser 
(netto) som følge af anvendelsen af energi 
fra vedvarende energikilder, herunder 
indvirkningen på kulstoflagre, der er 
knyttet til direkte eller indirekte 
ændringer af arealanvendelsen.

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I deres første rapport skitserer 
medlemsstaterne, om de agter at:

3. I deres første rapport skitserer 
medlemsstaterne, om og i bekræftende 
fald, hvornår de agter at:

Ændringsforslag 106
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Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fører en løbende dialog 
og udveksling af oplysninger med 
tredjelande og producenter af 
biobrændstoffer og forbrugerorganisationer 
om den generelle gennemførelse af 
foranstaltningerne i dette direktiv med 
relation til biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler.

2. Kommissionen fører en løbende dialog 
og udveksling af oplysninger med 
tredjelande, ikkestatslige 
miljøorganisationer og sociale 
organisationer og producenter af 
biobrændstoffer og forbrugerorganisationer 
om den generelle gennemførelse af 
foranstaltningerne i dette direktiv med 
relation til biomasse til energi.

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de relative miljømæssige fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

a) de relative miljømæssige og sociale
fordele og omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer, virkningerne af 
Fællesskabets importpolitik i så henseende, 
virkningerne for forsyningssikkerheden og 
metoder til at skabe en balance mellem 
indenlandsk produktion og import,

Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i tredjelande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at have råd til disse 
fødevarer og udviklingsspørgsmål i et 
bredere perspektiv og

c) indvirkningen af EU's politik om energi 
fra biomasse på fødevaresikkerheden i 
udviklingslandene, herunder den 
eventuelle virkning på lavindkomstlande 
med fødevareunderskud og de mindst 
udviklede lande, og tilgængeligheden af 
og adgangen til fødevarer i
eksportlandene samt udviklingsspørgsmål 
i et bredere perspektiv og
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Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indvirkningen af EU's politik for 
biobrændsel på den direkte og indirekte 
arealanvendelse og et skøn over de 
dermed forbundne CO2-udledninger, og

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 –litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biomasse på de sektorer, der 
anvender biomasse.

d) indvirkningen af EU's politik for 
biobrændsler på stridigheder om land og 
fordrivelse af folk inden for 
eksportlandene.

Begrundelse

Kommissionen undlader at tage højde for de sociale følger i sin overvågning. Når man kigger 
på virkningerne for fødevaresikkerheden, er det vigtigt at skelne mellem virkninger inden for 
de lande, der fremstiller biobrændsel til EU, og tredjelande, der kan blive påvirket på grund 
af stigende varepriser på verdensplan.

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tilgængeligheden til og forskning i 
biobrændsel fremstillet af affald, rester, 
alger, celluloseholdigt materiale, der ikke 
er beregnet til fødevarer og cellulose samt 
bæredygtighedsspørgsmål vedrørende 
anvendelsen af disse biobrændsler under 
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hensyntagen til affaldshierarkiet.

Begrundelse

Anden generation af biobrændsel kan vise sig at give anledning til visse 
bæredygtighedsproblemer. Mange af disse biobrændsler står opført som invasive arter eller 
kræver store mængder vand. Biobrændsel baseret på affald kan ligeledes give anledning til 
bæredygtighedsproblemer, dvs. føre til yderligere ødelæggelse af jordbunden, idet affald ofte 
bruges til at bringe næringsstoffer og kulstof tilbage til jorden. I affaldshierarkiet prioriterer 
man genbrug og genanvendelse over brugen til energiformål, og dette bør anvendes som 
vejledende princip her. I øjeblikket er teknologien til udvinding af biobrændsel af affald meget 
begrænset, så der er tid til at afklare, hvilke typer af affald og rester, der kan anvendes, og 
hvilke foranstaltninger man skal benytte for at sikre en bæredygtig indsamling af disse 
materialer.

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den foreslår eventuelt korrigerende 
foranstaltninger.

Hvis der opstår negative virkninger, 
foreslår Kommissionen korrigerende 
foranstaltninger for at tilpasse 
biomassemålet som fastsat i artikel 3. Den 
suspenderer straks målet, hvis EU's mål 
for biobrændsel har negative virkninger 
som anført under litra c). Kommissionen 
offentliggør efter høring af FN's 
Fødevare- og Landbrugsorganisation 
(FAO) en meddelelse, hvor den angiver de
specifikke forhold, hvorunder målet vil 
blive suspenderet.

Begrundelse

Det skal gøres klart, at produktionen af fødevarer har forrang frem for produktionen af 
biobrændsel.

Ændringsforslag 113
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Forslag til direktiv
Bilag I – litra B – titel og indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Vejledende forløb B. Forløb til bindende foreløbige mål 
Vedvarende energikilders andel skal 
udvikle sig efter det vejledende forløb som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, på følgende 
måde:

Vedvarende energikilders andel skal 
udvikle sig efter de bindende foreløbige 
mål som omhandlet i artikel 3, stk. 2, på 
følgende måde:

Begrundelse

For at sikre, at de samlede 2020-mål for Fællesskabet og medlemsstaterne opfyldes, er det 
vigtigt, at der ligeledes vedtages bindende midlertidige mål. Det vejledende forløb, som 
foreslås i bilag 1, del B, starter meget lavt og udskyder den største anvendelse af vedvarende
energi til årene lige inden 2020. Hvis dette forløb ikke følges, vil det være meget vanskeligt 
for medlemsstaterne at nå 2020-målet. I denne henseende bør det anses som det absolut 
nødvendige minimumsmål.

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Bilag III – række 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biodiesel (methylester, der er fremstillet af 
vegetabilsk eller animalsk olie, af 
dieselkvalitet til anvendelse som 
biobrændstof)

FAME (methylester, der er fremstillet af 
vegetabilsk eller animalsk olie, af 
dieselkvalitet til anvendelse som 
biobrændstof)

Begrundelse

Fedtsyremethylestere (FAME) er blot én form for "biodiesel" og skal ikke fremhæves på 
bekostning af alle andre i henhold til EU-lovgivningen.
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Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Bilag III – række 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hydrogeneret vegetabilsk olie (vegetabilsk 
olie, der er behandlet termokemisk med 
hydrogen)

Hydrogeneret vegetabilsk olie og 
animalske fedtstoffer (vegetabilsk olie og 
animalske fedtstoffer, der er behandlet 
termokemisk med hydrogen)

Begrundelse

"Grøn benzin" og "grøn diesel" i henhold til artikel 18 kan produceres gennem en række 
processer, herunder behandling af animalske og vegetabilske olier med hydrogen 
(hydrobehandlet i ændringsforslaget), Fischer-Tropsch-behandling af biomasse og 
raffinering af pyrolyseolie fra biomasse.

Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv
Bilag III – række 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benzin Benzin af fossile brændstoffer

Begrundelse

Kilden til denne benzintype skal tydeliggøres.

Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Bilag III – række 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Diesel Diesel af fossile brændstoffer

Begrundelse

Kilden til denne dieseltype skal tydeliggøres. 
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Ændringsforslag 118

Forslag til direktiv
Bilag III – række 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Svær brændselsolie af fossile 
brændstoffer

Ændringsforslag 119

Forslag til direktiv
Bilag IV – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 13, stk. 3, omhandlede kriterier 
er følgende:

De i artikel 13, stk. 3, omhandlede kriterier 
gælder kun for certificeringssystemer:  

Begrundelse

Certificeringen af installatører, som er reguleret ved bilag IV, er kun nødvendig, når der ikke 
findes troværdige erhvervskvalifikationer i medlemsstaterne. Set fra de erhvervsdrivendes 
side vil et yderligere obligatorisk certificeringssystem ved siden af faglig uddannelse, der er 
meget krævende i både indhold og tid, kunne skabe unødvendige supplerende bureaukratiske 
byrder. I det omfang der er behov for supplerende kvalifikationer eller opfriskningskurser kan 
disse udbydes i forbindelse med frivillig faglig udannelse på markedet.

Ændringsforslag 120

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag V udgår

Begrundelse

Disse standarder skal fastsættes af CEN.
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Ændringsforslag 121

Forslag til direktiv
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VI udgår

Begrundelse

Disse standarder skal fastsættes af CEN.

Ændringsforslag 122

Forslag til direktiv
Bilag VII – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VII, del A, udgår

Begrundelse

Drivhusgasberegningerne bør baseres på faktiske værdier for at fremme innovation med 
henblik på de bedste drivhusgasresultater. Disaggregerede værdier for forskellige trin kan 
anvendes under visse omstændigheder.

Ændringsforslag 123

Forslag til direktiv
Bilag VII – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VII, del B, udgår

Begrundelse

Især for den nye generation af flydende brændsel fra biomasse skal drivhusgasberegningerne 
være baseret på faktiske værdier for at fremme innovation med henblik på de bedste 
drivhusgasresultater. Det er tvivlsomt at fastsætte standardværdier i direktivet for produkter, 
der ikke er tilgængelige på markedet, da dette kun vil belønne dårlige resultater og eventuelt 
vil kunne vildlede forbrugerne og politikkerne i alvorlig grad.
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Ændringsforslag 124

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionen af drivhusgasser fra
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

E = eec + el + ep + etd + eu –
eccs – eccr – eee,.

E = eec + el + eiluc + ep + etd + 
eu – esca – eccs – eccu – eee,

hvor hvor
E = de samlede emissioner fra 

anvendelsen af brændstoffet
E = de samlede emissioner fra 

anvendelsen af brændstoffet
eec = emissionerne fra 

udvinding eller dyrkning af råmaterialerne
eec = emissionerne fra 

udvinding eller dyrkning af råmaterialerne
el = de årlige emissioner fra 

ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen 

el = de årlige emissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen 

eiluc = de årlige emissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
indirekte ændringer i arealanvendelsen

ep = emissionerne fra 
forarbejdning

ep = emissionerne fra 
forarbejdning

etd = emissionerne fra transport 
og distribution

etd = emissionerne fra transport 
og distribution

eu = emissionerne fra selve 
anvendelsen af brændstoffet

eu = emissionerne fra selve 
anvendelsen af brændstoffet

esca = Emissionsbesparelser fra 
akkumulering af kulstof i jordbunden via 
forbedret landbrugsforvaltning

eccs = emissionsbesparelser fra 
separation og binding af kulstof

eccs = emissionsbesparelser fra 
separation af kulstof og geologisk lagring

eccr = emissionsbesparelser fra 
separation og erstatning af kulstof

eccu = emissionsbesparelser fra 
binding og anvendelse af kulstof

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker. 
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Ændringsforslag 125

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

el = (CSR – CSA) x 
MWCO2/MWC x 1/20 x 1/P

el = (CSR – CSA) ×
MWCO2/MWC × 1/20 × 1/P

hvor hvor

el = de årlige drivhusgasemissioner 
fra ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed

el = de årlige drivhusgasemissioner 
fra ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
energienhed i transportbrændstof fra 
biomasse

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til reference-arealanvendelsen 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen 20 år, før råmaterialet er 
høstet, dog tidligst januar 2008 

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til reference-arealanvendelsen 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. biomasse over og under jorden, 
affald, jord, dødtræ og høstede 
træprodukter i henhold til IPPC's 2006-
retningslinjer for nationale 
drivhusgasopgørelser – bind 4). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008 

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter) 

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, 
der svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. biomasse over og under jorden, 
affald, jord, dødtræ og høstede 
træprodukter i henhold til IPPC's 2006-
retningslinjer for nationale 
drivhusgasopgørelser – bind 4)

MWCO2 = molekylvægten af CO2 = 44,010 
g/mol

MWCO2 = molekylvægten af CO2 = 44,010 
g/mol

MWC = molekylvægten af kulstof = 12,011 MWC = molekylvægten af kulstof = 12,011 
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g/mol g/mol
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det andet flydende 
biobrændsels energiindhold pr. arealenhed 
pr. år).

P = afgrødens produktivitet (målt i 
transportbrændstoffers og andre flydende 
biobrændstoffers energiindhold pr. 
arealenhed pr. år)

Under forhold, hvor en betydelig del af 
udvekslingen af kulstof mellem 
jordbunden og atmosfæren er i form af 
CH4, skal der tages højde for dette ved at 
ændre beregningen af denne del af 
udvekslingen. Således skal den 
molekylære vægt af CO2 erstattes af den 
molekylære vægt af CH4 (MWCH4) og 
ganget med CO2-ækvivalent af CH4 i stk. 
5 (MWCH4 = molekylær vægt af metan = 
16,043 g/mol)

Begrundelse

Metan er en meget stærk drivhusgas, 23 gange stærkere end CO2. Selv om metanemissioner 
svarer til en stor del af drivhusgasemissionerne fra ændringer i arealanvendelsen, skal der 
tages højde for disse emissioner.

Der er ingen grund til at opfinde hjulet på ny. Ifølge retningslinjerne fra FN's klimapanel 
(IPCC) fra 2006 om rapportering om drivhusgasser skal værdierne for emissioner af 
drivhusgasser opgives for kulstoflageret pr. arealenhed. Disse anvendes af medlemsstaterne 
under FN's rammekonvention om klimaændringer.

Ændringsforslag 126

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Der kan til beregningen ifølge punkt 7 
benyttes følgende værdier for både CSR og
CSA.

8. Der kan til beregningen ifølge punkt 7 
benyttes de værdier, der er forelagt af 
IPPC i 2006-retningslinjerne for 
nationale opgørelser af drivhusgasser, for 
både CSR og CSA.

Tabel arealanvendelse Tabel udgår
Alternativt kan de faktiske værdier 
anvendes for både CSR og CSA..

Alternativt kan de faktiske værdier 
anvendes for både CSR og CSA.
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Til beregning af P kan benyttes følgende 
værdier:

udgår

Tabel Tabel udgår
Alternativt kan de faktiske værdier 
anvendes.

De faktiske værdier skal anvendes til 
beregning af P.

Begrundelse

Med hensyn til emissioner fra ændret arealanvendelse foreslås der en forbedret metodologi. 
IPCC fremlagde allerede i 1996 en detaljeret, men dimensionerbar metodologi til ændringer i
arealanvendelse, som blev opdateret i 2006, og som allerede anvendes til rapportering i 
henhold til Kyoto-protokollen. Anvendelse af denne metodologi til beregning af emissioner fra 
arealanvendelse er en meget stor forbedring af metodologien. Der er stærke begrundelser for 
at anvende IPCC's metodologi. Metodologien giver mere fleksibilitet og vil sandsynligvis 
blive godkendt, da mange lande i verden allerede anvender metodologien.

Ændringsforslag 127

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Emissioner fra indirekte ændringer i
arealanvendelsen, eiluc, skal have en værdi 
på 0, hvor produktionen af 
transportbrændstoffer fra biomasse er 
baseret på råmaterialer, der ikke kræver 
anvendelse af afgrøder, græsarealer eller 
jord med vedvarende afgrøder, herunder 
affald. eiluc skal have en værdi 
på 10gCO2/MJ i alle andre tilfælde.

Ændringsforslag 128

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I emissionerne fra forarbejdning, ep, skal 
indgå emissioner fra følgende: selve 
forarbejdningen; svind og lækager; 

9. I emissionerne fra forarbejdning, ep, skal 
indgå emissioner fra følgende: selve 
forarbejdningen; svind og lækager; 
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fremstilling af kemikalier eller produkter, 
der benyttes ved forarbejdningen.

fremstilling af kemikalier eller produkter, 
der benyttes ved forarbejdningen, men skal 
udelukke emissioner fra forbrænding af 
restprodukter fra landbruget.

Ændringsforslag 129

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I emissionerne fra transport og 
distribution, etd, skal indgå emissioner fra 
transport og oplagring af råmaterialer og 
halvfabrikata samt oplagring og 
distribution af færdigvarer.

10. I emissionerne fra transport og 
distribution, etd, skal indgå emissioner fra 
transport og oplagring af råmaterialer og 
halvfabrikata samt oplagring og 
distribution af færdigvarer. Emissioner fra 
transport og distribution, der medregnes 
under punkt 6, bør ikke være omfattet af 
punkt 10.

Begrundelse

Emissioner fra transport og distribution omfatter emissioner fra transport og oplagring af 
råmaterialer. Denne definition gør det umuligt at indføre en klar sondring mellem disse 
emissioner og emissioner fra udvinding eller dyrkning af råmaterialer, som er omfattet af 
punkt 6. Emissioner fra dyrkning af råmaterialer i landbruget bør først medregnes i denne 
fase med henblik på at sikre, at de ikke tælles to gange.

Ændringsforslag 130

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Emissionsbesparelser fra separation og 
binding af kulstof, eccs, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation og 
binding af den CO2, hvis emission er 
direkte knyttet til udvinding, transport, 
forarbejdning og distribution af brændstof.

12. Emissionsbesparelser fra separation og 
binding af kulstof, eccs, der ikke allerede er 
medregnet i ep, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation og 
binding af den CO2, hvis emission er 
direkte knyttet til udvinding, transport, 
forarbejdning og distribution af brændstof.
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Ændringsforslag 131

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Emissionsbesparelser fra separation og 
erstatning af kulstof, eccr, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation af 
den CO2, hvis kulstof hidrører fra 
biomasse, og som anvendes til at erstatte 
fossilt CO2, der indgår i kommercielle 
produkter og tjenesteydelser.

13. Emissionsbesparelser fra separation og 
anvendelse, eccu, må kun omfatte 
emissioner, der undgås ved separation af 
den CO2, hvis kulstof hidrører fra 
biomasse, og som anvendes til at erstatte 
fossilt CO2 eller fossile brændstoffer, der 
indgår i kommercielle produkter og 
tjenesteydelser.

Begrundelse

CO2-binding kan erstatte CO2, der er udledt af fossile kilder, men kan også være en del af 
erstatning af fossilt brændstof, hvis det f.eks. anvendes i forbindelse med produktion af 
brændstoffer fra alger.

Ændringsforslag 132

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, medregnes for 
så vidt angår den overskydende el, der 
produceres på 
brændstofproduktionsanlæg med 
kraftvarmeværk, undtagen hvis det 
benyttede brændsel er et andet biprodukt 
end et restprodukt fra landbruget. Når 
denne overskydende el gøres op, ansættes 
kraftvarmeværkets størrelse til, hvad der 
mindst er nødvendigt for, at 
kraftvarmeværket kan levere den 
nødvendige varme til 
brændstofproduktionen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
mængde drivhusgas, der ville være udledt 
ved produktion af samme 

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, i forbindelse 
med imødekommelse af efterspørgsel efter 
nyttevarme i 
brændstofproduktionsprocesser og 
elektricitet genereret af overskudsvarme 
fra brændstofproduktionsprocesser
medregnes, medmindre det benyttede 
brændsel er et andet biprodukt af 
transportbrændstoffet fra 
biomasseproduktionsprocessen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
mængde drivhusgas, der ville være udledt 
af EU's gennemsnitlige specifikke 
emissioner fra elektricitetsproduktion i 
EU og de gennemsnitlige emissioner for 
elektricitetsproduktion i det land, hvor 
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elektricitetsmængde på et kraftværk med 
samme brændsel som kraftvarmeværkets.

elektriciteten er produceret for så vidt 
angår elektricitet produceret i et land, der 
ikke er med i EU.

Begrundelse

Drivhusgasbesparelserne forbundet med overskydende el skal regnes for gennemsnitlige
emissioner, alternativt beregnet ved anvendelse af en marginal tilgang. Ellers vil der med 
direktivet som i KOM-forslaget blive foretrukket anlæg, der anvender fossile brændstoffer, 
frem for anlæg, der anvender biomasse, da førstnævnte får betydelig kredit for at anvende 
kraftvarmeværker af høj kvalitet i modsætning til sidstnævnte. I stedet skal anvendelsen af 
energikilder med mindre drivhusgasemissioner belønnes.

Ændringsforslag 133

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 mellem 
brændstoffet eller dets mellemprodukt og 
biprodukterne i forhold til deres 
energiindhold (udtrykt ved nedre 
brændværdi for alle andre biprodukter end 
el, varme eller afkøling). 

Kommissionen skal senest den 1. januar 
2010 vurdere, hvorvidt det er 
tilstrækkeligt i forhold til første litra at 
anvende en erstatningsmetode. På 
grundlag af resultaterne af denne 
vurdering kan Kommissionen foreslå 
nødvendige ændringer.

Begrundelse

Emissionsbesparelser fra biprodukter kan beregnes med energimetoden som foreslået i KOM. 
Biprodukter kan imidlertid spille en vigtig rolle i en anden proces og eventuelt nedbringe 
drivhusgasemissioner i den pågældende proces uden at have en høj "nedre brændværdi". I 
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henhold til ændringen skal Kommissionen vurdere, om energimetoden kan erstattes med en 
mere kompliceret erstatningstilgang, der kan give et mere realistisk billede af de reelle 
drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag 134

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. De emissioner, der skal fordeles ved 
beregningen under punkt 15, er eec + el, + 
de brøkdele af ep, etd og eee ,som finder sted 
til og med sidste procestrin i fremstillingen 
af biproduktet. Hvis der på et tidligere 
procestrin er sket allokering til biprodukter, 
træder den brøkdel af disse emissioner, der 
i det sidste procestrin er tilskrevet 
brændstofmellemproduktet, i stedet for den 
fulde emission ved beregningen.

16. De emissioner, der skal fordeles ved 
beregningen under punkt 15, er eec + el, + 
de brøkdele af ep, etd og eee, som finder sted 
til og med sidste procestrin i fremstillingen 
af biproduktet. Hvis der på et tidligere 
procestrin er sket allokering til biprodukter, 
træder den brøkdel af disse emissioner, der 
i det sidste procestrin er tilskrevet 
brændstofmellemproduktet, i stedet for den 
fulde emission ved beregningen.

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 såsom halm, bagasse, bælge, 
avner og skaller. Hvis biprodukter fra 
fremstillingen af biobrændsler har et højt 
proteinindhold, bør 
massetildelingsmetoden på grundlag af 
tørstofindholdet anvendes pro rata for 
disse biprodukter ved beregningen. 

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 
indsamlingen af disse materialer.

Affald, restprodukter fra 
landbruget, såsom halm, bagasse, bælge, 
avner og skaller, og restprodukter fra 
forarbejdningskæder, dog ikke 
forarbejdningskæder for biobrændstoffer, 
som hentes tilbage fra jorden medregnes 
på grundlag af pro rata-reduktionen i 
drivhusgasemissionerne, som de medfører 
i kraft af det resulterende lavere forbrug 
af mineralgødning i forbindelse med de 
efterfølgende afgrøder.

For brændstoffer, der fremstilles i 
raffinaderier, benyttes raffinaderiet som 
den enhed, der lægges til grund for 

For brændstoffer, der fremstilles i 
raffinaderier, benyttes raffinaderiet som 
den enhed, der lægges til grund for 
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beregningen i punkt 15.  beregningen i punkt 15. 

Udtrykket "biprodukt" skal defineres på 
grundlag af produktionsprocessen for 
biobrændslet. "Biprodukt" betegner 
ethvert produkt, der resulterer af 
udvindingen af de komponenter, der er 
nødvendige for biobrændselproduktionen, 
fra råmaterialet.

Begrundelse

Kommissionen mener, at drivhusgasemissioner fra biobrændsler fremstillet af affald eller 
afgrøderester ligeledes er lig nul. Men hvis materialer som strå fremstilles med henblik på at 
blive råmaterialer til biobrændselproduktion, er det ikke hensigtsmæssigt at klassificere dem 
som afgrøderester. Energifordelingsmetoden skal bruges til at skelne mellem strå og korn ved 
beregning af emissionerne fra landbrugsproduktion. Definitionen af udtrykket "biprodukt", 
som Kommissionen foreslår, er ikke entydig.

Ændringsforslag 135

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 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 såsom halm, 
bagasse, bælge, avner og skaller, undtagen 
når biobrændsler fremstilles af sådanne 
afgrøderester.

Begrundelse

Den planlagte udelukkelse af afgrøderester fra produktfordelingen, eller at de tildeles nul-
drivhusgasemissioner, virker metodisk forsvarlig, hvis de forbliver i systemet, f.eks. ved at 
blive pløjet ned.

Men hvis afgrøder som strå dyrkes specifikt med henblik på at blive råmaterialer til 
biobrændselproduktion, er det ikke korrekt at klassificere dem som afgrøderester. I dette 
tilfælde bør strå og korn som råmaterialer til biobrændselprodutkion anbringes i to separate 
kategorier.
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Ændringsforslag 136

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 17 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for biobrændstoffer benyttes som værdi 
for emissionen fra det fossile brændstof, 
der sammenlignes med, EF, den senest 
kendte faktiske gennemsnitsemission fra 
benzin og diesel, der bruges i EF, som 
indberettet ifølge [direktiv 98/70/E]. 
Foreligger der ingen data, benyttes 
værdien 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for transportbrændstoffer fra biomasse
benyttes som værdi for emissionen fra det 
fossile brændstof, der sammenlignes med, 
EF, den senest kendte faktiske 
gennemsnitsemission fra benzin og diesel, 
der bruges i EF, som indberettet ifølge 
[direktiv 98/70/EF] eller 83,8 gCO2eq/MJ. 
Den laveste af disse værdier anvendes.
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