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KORT BEGRUNDELSE

Regionaludviklingsudvalget opfordrede i sin udtalelse til Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi om køreplanen for vedvarende energi i Europa i 2007 indtrængende Kommissionen til 
hurtigst muligt at forelægge et forslag til direktiv om vedvarende energier sammen med 
instrumenter til fremme heraf, og om teknologioverførsel og spredning af bedste praksis i 
udnyttelsen af disse muligheder. 

Der bør også mindes om, at udvalget gik ind for, at der for 2020 blev fastsat et gennemsnitligt 
mål på 25 % for vedvarende energikilder og klare bindende mål for områderne elektricitet, 
transport, opvarmning og nedkøling. Udvalget opfordrede EU til at klarlægge regionernes og 
de lokale myndigheders roller, rettigheder og ansvar i forbindelse med gennemførelsen af 
denne politik i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

Den nye energipolitik for Europa bør støttes, eftersom den fuldt ud respekterer 
medlemsstaternes valg af energimix og deres suverænitet med hensyn til primære energikilder 
samtidig med, at denne politik underbygges af en solidarisk holdning blandt medlemsstaterne 
for at sikre en integreret strategi i forbindelse med klimaændringer og udfordringen i form af 
fremme af bæredygtighed på miljøområdet. Det bør understreges, at den energipolitik, der gør 
brug af vedvarende energi, giver mulighed for en decentraliseret energipolitik gennem 
udnyttelse af regionale muligheder og opfyldelse af regionernes behov. Derfor bør de 
ansvarlige myndigheder have midler stillet til rådighed for at nå disse målsætninger. Det er 
vigtigt, at medlemsstaterne undersøger alle mulige teknologier for udnyttelse af vedvarende 
energi.

Kommissionen bør i forbindelse med udvindingen af vedvarende energi fra biomasse 
opfordres til at gøre kombineret varme- og elproduktion obligatorisk, når den er teknisk 
mulig. Endvidere bør Kommissionen undersøge virkningerne af projekter med træfyrede 
brændeovne på den lokale og bæredygtige udvikling af tømmersektoren i betragtning af, at 
denne sektor spiller en vigtig rolle, idet den bidrager til regionaludviklingen og dynamikken i 
landdistrikters økonomi.

Medlemsstaterne bør i denne forbindelse støtte alle de initiativer og aktiviteter, som hidrører 
fra lokale aktører, der er involveret i udviklingen af vedvarende energikilder - det være sig 
lokale og regionale myndigheder, landmænd og forstvæsen, forretningsfolk og planlæggere, 
universiteter, forskere og privatpersoner. De bør også tilskynde til oprettelse af offentlig-
private partnerskaber og forbedre forsynings- og marketingskanaler for den vedvarende 
energi, der produceres.

De regionale og lokale myndigheder bør foregå den europæiske offentlighed med et godt 
eksempel ved at anvende vedvarende energiteknologier i deres anlæg, idet de tilskynder til 
anvendelsen af biobrændstoffer i deres køretøjer og bidrager til energibesparelser gennem 
energieffektive anlæg.

Det skal understreges, at anvendelsen af vedvarende energi såvel som produktionen af udstyr 
og maskiner kan skabe udviklingsmuligheder for mange regioner i hele Europa, især i 
regioner med begrænsede muligheder for jobskabelse.
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En fuld udnyttelse af vedvarende energikilder kræver stadig en omfattende 
forskningsvirksomhed, produktudvikling, reklame og udveksling af bedste praksis.

Værdien af vedvarende energikilder set ud fra et regionalt synspunkt kan ikke understreges 
stærkt nok. Derfor er det vigtigt, at anvendelsen af vedvarende energi anvendes til et formål, 
som påviseligt er forbundet med en værdiforøgelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at opnå en energimodel, som 
støtter vedvarende energi, er der behov for 
at etablere et strategisk samarbejde med 
medlemsstaterne, hvori regionerne og de 
lokale myndigheder deltager, med det 
formål at inddrage dem direkte i 
udviklingen.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Dybe ikke-afvandede tørvearealer 
med store kulstoflagre i jordbunden eller 
vegetation bør heller ikke anvendes til 
udvikling af andre vedvarende 
energiprojekter, som f.eks. opførelse af 
vindmøller og anlæggelse af de tilhørende 
veje, herunder "flydende veje" og anden 
infrastruktur. Indvirkningen af sådanne 
udviklinger på tørvearealer ville 
uundgåeligt føre til udtørring af 
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tørvemoser over store områder og 
udledning af oplagret kulstof i 
atmosfæren, således at der dannes
kuldioxid. 

Begrundelse

Tørvejord udgør et kulstofdræn. Opførelse af vindmølleparker og anlæggelse af  "flydende 
veje" og anden infrastruktur fører til forstyrrelser i den naturlige afvanding og udtørring af
tørv, hvorved der udledes store mængder kuldioxid i atmosfæren, hvilket skaber flere 
kulstofudledninger, end der nogen sinde vil kunne indvindes med en vindmøllepark.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde, bør der udfærdiges en 
liste over standardværdier for gængse 
biobrændstofproduktionsveje. 
Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler bør altid kunne regnes for at 
føre til den drivhusgasbesparelse, der er 
opført på listen. Hvis standardværdien for 
drivhusgasbesparelser fra en 
produktionsvej ligger under det krævede 
minimumsniveau for 
drivhusgasbesparelser, bør producenter, 
som ønsker at påvise, at de lever op til 
dette minimumsniveau, have ret til at 
bevise, at de reelle emissioner fra deres 
fremstillingsproces er lavere end dem, man 
gik ud fra i beregningen af 
standardværdierne.

(45) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde, bør der udfærdiges en 
liste over standardværdier for gængse 
biobrændstofproduktionsveje. 
Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler bør altid kunne regnes for at 
føre til den drivhusgasbesparelse, der er 
opført på listen, hvorved dette under ingen 
omstændigheder bør medføre 
diskrimination af  medlemsstater og 
regioner, hvis territorier er forholdsvis 
uproduktive på grund af jordtype, klima 
eller produktion af råmaterialer. Hvis 
standardværdien for drivhusgasbesparelser 
fra en produktionsvej ligger under det 
krævede minimumsniveau for 
drivhusgasbesparelser, bør producenter, 
som ønsker at påvise, at de lever op til 
dette minimumsniveau, have ret til at 
bevise, at de reelle emissioner fra deres 
fremstillingsproces er lavere end dem, man 
gik ud fra i beregningen af 
standardværdierne.

Begrundelse

Formålet er at forhindre diskrimination mellem medlemsstater og tredjelande.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Støtteforanstaltninger, som træffes i 
henhold til dette direktiv, og som udgør 
statsstøtte ifølge traktatens artikel 87, skal 
meddeles Kommissionen og godkendes 
heraf, inden de gennemføres, jf. traktatens 
artikel 88, stk. 3. Oplysninger, der 
meddeles Kommissionen i medfør af dette 
direktiv, fritager ikke medlemsstaterne for 
underretningspligten i traktatens artikel 88, 
stk. 3.

(51) Medlemsstaterne, regionerne og de 
lokale myndigheder kan fastlægge
offentlig støtte til vedvarende energi, da 
den oprindeligt er dyrere end den energi, 
som den erstatter, med det resultat, at 
dens indtrængen på energimarkedet ikke 
medfører kortsigtede økonomiske fordele 
eller lavere priser for forbrugerne. 
Støtteforanstaltninger, som træffes i 
henhold til dette direktiv, og som udgør 
statsstøtte ifølge traktatens artikel 87, skal 
meddeles Kommissionen og godkendes 
heraf, inden de gennemføres, jf. traktatens 
artikel 88, stk. 3. Oplysninger, der 
meddeles Kommissionen i medfør af dette 
direktiv, fritager ikke medlemsstaterne for 
underretningspligten i traktatens artikel 88, 
stk. 3.

Begrundelse

Den bedste måde at fremme alternativ energi på i medlemsstaterne er at give 
medlemsstaterne mulighed for at yde offentlig støtte til sådanne energiformer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

51a. Mulighederne for at skabe 
økonomisk vækst gennem innovation og 
en bæredygtig konkurrencedygtig 
energipolitik er blevet anerkendt. 
Produktionen af vedvarende energi 
afhænger ofte af lokale eller regionale 
smv'er. Mulighederne for vækst og 
beskæftigelse, som de regionale og lokale 
investeringer i vedvarende energi skaber i 



AD\731376DA.doc 7/18 PE405.967v02-00

DA

medlemsstaterne og deres regioner, er 
vigtige. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør derfor støtte 
nationale og regionale 
udviklingsforanstaltninger i disse 
områder, opfordre til udvekslingen af 
bedste praksis inden for produktionen af 
vedvarende energi mellem lokale og 
regionale udviklingsinitiativer samt 
fremme anvendelsen af 
strukturfinansiering på dette område.

Ændringsforslag 6

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 og fra  en 
bæredygtig tørveudvinding inden for 
transport i 2020 udgør en andel, der mindst 
svarer til 10 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i den 
medlemsstat.

Begrundelse

I adskillige af EU's medlemsstater er en bæredygtig tørveudvinding en vigtig regional og 
lokal kilde til varme og elektricitet, der er egnet til at dække behovene for decentraliserede og 
diversificerede energisystemer. Transportbrændstof, der er fremstillet af tørv, ville opfylde 
kravet om besparelser i forbindelse med drivhusgasemissioner, og klimafordelene er de 
samme som for andre biobrændstoffer. Transportbrændstof, der er fremstillet af tørv, ville 
også fremme kommercialiseringen af andengeneration af Fischer Tropsch-teknologien,
Transportbrændstof, der er fremstillet af tørv, ville også mindske Den Europæiske Unions 
afhængighed af import og af olie.

Ændringsforslag 7
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Forslag til direktiv
Artikel 4  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan.

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan baseret på
energiaktionsplanen, der er udarbejdet 
på lokalt og regionalt niveau og 
samordnet med regionale politikker og 
politikker for fysisk planlægning; 
medlemsstaterne konsulterer og inddrager 
aktivt regionale fysiske 
planlægningsmyndigheder og lokale 
myndigheder på et tidligt stadium i 
forberedelsen af deres nationale 
aktionsplaner.

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

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

Kommissionen giver derefter de lokale og 
regionale myndigheder detaljerede 
retningslinjer for disses aktive rolle og 
beføjelser i forbindelse med 
gennemførelsen af de nationale 
aktionsplaner gennem praktiske 
eksempler på anvendelse af vedvarende 
energi, baseret på eksisterende bedste 
praksis.
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) nationale lovgivningsprocedurer og 
administrative procedurer muliggør og 
støtter oprettelsen af offentlig-private 
partnerskaber og fremmer samarbejde 
mellem virksomheder, den offentlige 
sektor, skoler og universiteter for at skabe 
regionale innovationsklynger i henhold til 
Lissabon-strategien,

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 12  stk. 1, afsnit f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) der opstilles mindre byrdefulde 
procedurer for mindre projekter, og

(f) der opstilles mindre byrdefulde 
procedurer for mindre projekter og for 
decentraliserede anordninger på basis af 
vedvarende energikilder, som f.eks. 
solcelleanlæg og solvarmeanlæg, mindre 
biomassekedler, mindre biogassystemer til 
mikroproduktion, for hvilke 
godkendelsesprocedurerne vil blive 
erstattet af en simpel meddelelse til det 
kompetente regeringsorgan, og 

Begrundelse

Simple meddelelser i stedet for tidkrævende godkendelser vil fremme udbredelsen af små og 
decentrale anlæg til vedvarende energi.

Ændringsforslag 10
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Forslag til direktiv
Artikel 12  stk. 4  litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) bygningers energieffektivitet, der 
defineres ved en kombination af 
isoleringsnormer og den anvendte 
opvarmningsteknologi, herunder 
kombineret varmekraftproduktion

Begrundelse

I nyt byggeri er anvendelsen af vedvarende energi i mange tilfælde gennemførlig uden større 
ekstra udgifter. Men der bør åbnes op for nye teknologiske muligheder for investorerne, idet 
de ofte bidrager til målene om en endnu mere omkostningseffektiv forsyningssikkerhed og 
klimabeskyttelse. I de eksisterende bygninger er der imidlertid ofte høje ekstraomkostninger 
forbundet med den efterfølgende installation af udstyr til anvendelse af vedvarende energi, og 
de varierer betragteligt i hvert enkelt tilfælde. Her giver økonomisk støtte fra regeringen mere 
mening end byggeregulativer, som i høj grad vil bidrage til en forøgelse af udgifterne i 
forbindelse med eksisterende bygninger og medføre bureaukratiske inspektionsprocedurer.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 12  stk. 5 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med hensyn til deres byggeregulativer 
og -kodekser skal medlemsstaterne fremme 
anvendelsen af systemer og udstyr til 
opvarmning og nedkøling baseret på 
vedvarende energikilder, som opnår en 
betydelig begrænsning i energiforbruget. 
Medlemsstaterne anvender eventuelt 
eksisterende energi- eller miljømærker 
eller andre passende certifikater eller 
standarder, der er udviklet på nationalt eller 
europæisk niveau, som grundlag for at 
fremme anvendelsen af sådanne systemer 
og sådant udstyr.

5. Med hensyn til deres byggeregulativer 
og -kodekser skal medlemsstaterne fremme 
anvendelsen af systemer og udstyr til 
opvarmning og nedkøling baseret på 
vedvarende energikilder, navnlig i 
byområder, hvor disse systemer er til 
særlig gavn, som opnår en betydelig 
begrænsning i energiforbruget. 
Medlemsstaterne anvender eventuelt 
eksisterende energi- eller miljømærker 
eller andre passende certifikater eller 
standarder, der er udviklet på nationalt eller 
europæisk niveau, som grundlag for at 
fremme anvendelsen af sådanne systemer 
og sådant udstyr.
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Begrundelse

I forbindelse med fremme af energiopvarmnings- og kølingssystemer er det i europæisk 
regionalpolitisk sammenhæng vigtigt at understrege den urbane dimension af fremme af 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysning og uddannelse Oplysning, uddannelse og forskning

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne støtter forskning i 
vedvarende energier og udvikling af 
forbindelser mellem forskningscentre og 
industrien med henblik på at lette 
gennemførelsen af ny teknologi og 
fremme produktudvikling.

Ændringsforslag 14

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 

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger, for så vidt som de 
ikke allerede er tilgængelige i de relevante 
nationale uddannelsesprogrammer, for 
installatører af små biomassekedler og 
-ovne, solcellesystemer og 
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IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

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.

Begrundelse

I lyset af den høje uddannelsesstandard inden for håndværk i de fleste medlemsstater er denne 
foreslåede certificeringsordning for vidtrækkende.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 13  stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne giver deres 
tilslutning til fastlæggelse af 
samarbejdsprincipper, der omfatter 
regionale og lokale myndigheder, for at 
gøre dem i stand til at deltage fuldt ud i 
udviklingen af oplysninger, 
informationskampagner, vejledning og 
uddannelsesprogrammer.

Begrundelse

De regionale og lokale myndigheder spiller en vigtig rolle i forbindelse med almen og 
erhvervsfaglig uddannelse, og borgerne anmoder i stigende grad disse om at forbedre 
kvaliteten af de oplysninger, der gives på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 14  stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 2. Uden at det må gribe ind i 
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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.

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, og  
varmekraftanlæggets drift ikke påvirkes 
heraf.

Begrundelse

Såvel fremme som anvendelse af vedvarende energi og varmekraftanlæg sigter mod at øge 
forsyningssikkerhed og klimabeskyttelse og bør betragtes som lige vigtige instrumenter til 
opfyldelse af disse mål. I individuelle tilfælde bør det pågældende anlægs bidrag til 
forsyningssikkerhed og klimabeskyttelse evalueres samtidig med, at de økonomiske aspekter 
også tages i betragtning.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra: 

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 
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betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.
b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, medmindre det 
kan påvises, at fremstilling af dette 
råmateriale ikke har ændret på denne 
status. 

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

(c) Græsarealer med høj biodiversitet, dvs. 
græsarealer, der er artsrige, ugødede og 
ikke forringede.

b) Græsarealer med høj biodiversitet, dvs. 
græsarealer, der er artsrige, ugødede og 
ikke forringede.

(c) Områder, hvor der er sket en ulovlig 
ændring i udnyttelsen af jorden eller 
ødelæggelsen af uberørte vådområder, 
som måske vil medføre, at jordens 
kulstoflagre tømmes. 

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

Begrundelse

Den oprindelige definition "skov, der ikke er forstyrret af menneskelig aktivitet af betydning" i 
artikel 15, stk. 3, litra a, er et upræcist begreb, der hovedsageligt bruges af statistiske årsager 
og giver mulighed for dobbelttydig fortolkning af, hvorvidt skove falder ind under denne 
kategori. I visse tilfælde kunne man betragte skove, der forvaltes på bæredygtig vis og 
anvendes på normal økonomisk vis, som uberørte skove med en biologisk mangfoldighed, der 
ligger uden for biobrændstofmålet på 10 %.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 

4. Træbaserede råmaterialer, der 
anvendes ved produktionen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
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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:

biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, kommer fra:

(a) Vådområder, dvs. landområder, der 
permanent eller i betydelig del af året er 
vanddækket eller vandmættet, herunder 
også uberørte tørvemoser.

(a) skove, der forvaltes og fældes i 
henhold til MKBSE-kriterier for 
bæredygtig skovforvaltning eller efter 
sammenlignelige kriterier, der blev 
fastlagt som et led i andre regionale 
initiativer vedrørende skovpolitik;

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

(b) skove, der er i overensstemmelse med
national skov- og miljølovgivning eller

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

c) vådområder, dvs. landområder, der 
permanent eller en betydelig del af året er 
vanddækket eller vandmættet, herunder 
også uberørte tørvemoser; den tørv, der 
udvindes til det i stk. 1 nævnte formål må 
ikke overskride den naturlige årlige 
tilvækst. 

Begrundelse

Ministerkonferencerne om beskyttelse af skove i Europa (MKBSE) har udarbejdet lister over 
en omfattende række kriterier og indikatorer for bæredygtig skovforvaltning, som alle 
undertegnerne skal aflægge rapport om. Disse kriterier er også blevet gennemført på 
nationalt plan og udgør i dag en vigtig del af den nationale skovlovgivning i mange EU-
lande. Der er også blevet fastlagt tilsvarende kriterier og indikatorer i forskellige dele af 
verden, og de bør finde anvendelse for skovbaserede råmaterialer uden for Europa.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) inddragelse af regionerne i denne 
proces og de foranstaltninger, der træffes 
på lokalt og regionalt plan,
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 19  stk. 1  afsnit c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) offentlig støtte til disse energiformer, 
som kan omfatte anvendelse af 
strukturfondene til forskning i og 
udvikling af energiteknologier i henhold 
til bestemmelserne i den strategiske 
energiteknologiplan for EU,

Begrundelse

Anvendelsen af fællesskabsinstrumenter, som f.eks. strukturfondene, bør styrke forsknings-, 
udviklings- og innovationskapaciteten på disse områder.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 19  stk. 1  afsnit k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) de anslåede følger af investeringer i 
produktion af vedvarende energi for de 
regionale udviklingsmål.

Ændringsforslag 22

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 fordele og 
omkostninger ved forskellige 
biobrændstoffer under særlig hensyntagen 
til deres indvirkning på den økonomiske 
situation i regioner, der er involveret i 
produktionen, distributionen og 
anvendelsen heraf,
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(aa) virkningerne af Fællesskabets 
importpolitik i så henseende, virkningerne 
for forsyningssikkerheden og metoder til at 
skabe en balance mellem indenlandsk 
produktion og import,

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) følgerne af  medlemsstaternes og 
regionernes investeringer i produktion af 
vedvarende energi for den regionale vækst 
og beskæftigelse.
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