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Ændringsforslag 114
Werner Langen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Første henvisning

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 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 95 og artikel 175, stk. 1,

Or. de

Begrundelse

Der bør lægges større vægt på artikel 95 end artikel 175, stk. 1, som retsgrundlag, og denne 
artikel bør derfor nævnes først. Det skal dog samtidig understreges, at et dobbelt 
retsgrundlag vil være hensigtsmæssigt i forbindelse med dette direktiv.

Ændringsforslag 115
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 116
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Energi fra vedvarende energikilder er ikke pr. definition bæredygtig.

Ændringsforslag 117
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Øget anvendelse af energi fra 
vedvarende energikilder er en vigtig del af 
den pakke af foranstaltninger, som må 
iværksættes for at reducere 

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

drivhusgasemissionen og efterkomme 
Kyoto-protokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og opfylde yderligere 
europæiske og internationale forpligtelser 
om at reducere drivhusgasemissioner efter 
2012. Den spiller også en vigtig rolle for 
energiforsyningssikkerheden, den 
teknologiske udvikling og fornyelse, nye 
beskæftigelsesmuligheder og regional 
udvikling, navnlig i landdistrikter og i 
isolerede områder.

Or. en

Begrundelse

Der må tages hensyn til det potentiale, der også findes i de isolerede områder (bjerg- og 
øregioner).

Ændringsforslag 118
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Som det fastslås i Kommissionens 
arbejdsdokument (SEK(2008)0057), bør 
støtteordningerne indgå i 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
fremme miljøvenlige foranstaltninger. 
Eftersom energi- og klimaspørgsmålet 
hænger nøje sammen, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at satse på 
miljøvenlig produktion, som ikke fører til 
øget udledning af drivhusgasser. Som led 
i disse bestræbelser og for at sikre, at 
medlemsstaternes overordnede mål nås, 
bør disse bestræbe sig på at undgå, at 
energikilder, som ikke bevirker øget 
udledning af drivhusgasser, ikke stilles 
ringere i beskatningsmæssig henseende
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Or. sv

Begrundelse

Economic incentives are an important means of bringing a solution to climate policy issues 
closer. The Member States should be encouraged to support energy production which does 
not contribute to increased greenhouse gas emissions. From a climate point of view, state 
support schemes giving less favourable treatment to energy sources which do not contribute 
to increased greenhouse gas emissions are distinctly unhelpful. Distorting forms of state aid 
can hinder the development of a future sustainable system if they discriminate against 
solutions which yield specially large benefits in terms of CO2 reduction.

Ændringsforslag 119
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) På baggrund af Europa-
Parlamentets beslutning af 24. oktober 
2007 om konventionelle energikilder og 
energiteknologi bør afgørelser på kort og 
mellemlang sigt om anvendelse af 
kernekraft også have en direkte 
indflydelse på klimamålene og bidrage til, 
at det er realistisk at kunne opfylde EU's 
mål, analysere dem og tage hensyn til 
dem.  Også den fjerde evalueringsrapport 
fra FN's Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC), hvori det 
fastslås, at nuklearenergi på nuværende 
tidspunkt er en af de vigtigste 
nøgleteknologier, der er kommercielt 
tilgængelige og kan føre til en mærkbar 
reduktion af CO2-emissionerne, bør der i 
denne sammenhæng henvises til.

Or. de

Begrundelse

For at nå EU's ambitiøse mål vedrørende klimaændringer, skal der tages hensyn til alle 
energikilder med et beskedent CO2-udslip, inklusive kerneenergi.
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Ændringsforslag 120
Claude Turmes

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. (3)

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til at redde jordens klima skal der udvikles og gennemføres en transportpolitik, der 
effektivt kan reducere udledningen af drivhusgasser, samt alternative transportformer, indtil 
en færdigudviklet teknologi såsom biomasse til transportbrændstoffer forhåbentlig kan sikre 
den påkrævede reduktion.

Ændringsforslag 121
Mechtild Rothe

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) Flere teknologiske forbedringer, 
incitamenter til udbygning og anvendelse 
af den offentlige transport, anvendelse af 
energieffektiv teknologi og anvendelse af 
vedvarende energikilder til transport er 
nogle af Fællesskabets mest effektive 
midler til at gøre sig mindre afhængig af 
importeret olie i transportsektoren – hvor 
øget forsyningssikkerhed er mest 
presserende – og få indflydelse på 
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markedet for brændstof til transport

Or. en

Begrundelse

Transporten tegner sig for 30 % af det samlede energiforbrug i EU, mens afhængigheden af 
olie udgør 98 %.  Det er således ikke overraskende, at transportsektoren står for det 
næststørste udslip af drivhusgasser i EU. EU bør derfor koncentrere sig om i stigende grad at 
anvende energi fra vedvarende energikilder, teknologiske forbedringer og en begrænsning af 
trafikkens omfang ved at overflytte den individuelle transport til den offentlige transport.

Ændringsforslag 122
Fiona Hall

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 - hvor øget 
forsyningssikkerhed er mest presserende -
og lede sektoren i en bæredygtig retning.

Or. en

Ændringsforslag 123
Umberto Guidoni

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 –

(2) Øget anvendelse af biobrændstoffer er 
navnlig et af Fællesskabets midler til at 
gøre sig mindre afhængig af importeret olie 
– hvor øget forsyningssikkerhed er mest 
presserende – og få indflydelse på 
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og få indflydelse på markedet for 
brændstof til transport. (3)

markedet for brændstof til transport. (3)

Or. it

Ændringsforslag 124
Britta Thomsen

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. (3)

(2) Øget anvendelse af vedvarende 
energikilder 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. (3)

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energikilder i transportsektoren udgøres ikke kun af biobrændstoffer. 
Elektromobilitet, biogas og brint fra vedvarende energikilder bør medtages.

Ændringsforslag 125
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I Kommissionens meddelelse af 7. 
november 2001 om alternative brændsler 
til vejtransport og om en række 
foranstaltninger til fremme af 
anvendelsen af biobrændstoffer opstilles 
målet om, at 20 % af 
vejtransportsektorens diesel- og 
benzinforbrug skal substitueres med 
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alternative brændstoffer inden 2020.  
Kommissionen bør overveje at fremlægge 
et separat initiativ til fremme af 
anvendelsen af rene og alternative 
brændstoffer i vejtransporten, f.eks. 
syntetiske brændsler fremstillet af 
naturgas ud over alternative energikilder 
for effektivt at kunne gennemføre dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Forslaget fokuserer udelukkende på fremme af vedvarende energikilder og biobrændstoffer, 
selv om også andre brændstoffer i vejtransporten kan bidrage afgørende til at nå målene om 
bæredygtighed, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne. Da overvejelser om at anvende 
vedvarende energi i transportsektoren nu indgår i dette direktiv, er det nødvendigt at 
omformulere målene for andre alternative brændstoffer i et særskilt initiativ.

Ændringsforslag 126
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kerneenergi kan desuden bidrage til 
at øge forsyningssikkerheden og sikre en 
væsentlig reduktion af CO2. I 2020 vil 60 
% af elforbruget i EU kunne hidrøre fra 
kilder uden kul (kerneenergi og 
vedvarende energi).

Or. de

Begrundelse

Kerneenergi er lige så velegnet til reduktion af kuldioxidemissionerne i EU som vedvarende 
energikilder. Desuden kan der med denne energiform opnås større uafhængighed af gas og 
olie, hvad der er afgørende for Europas økonomiske styrke.
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Ændringsforslag 127
Erna Hennicot-Schoepges

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 
bindende mål vil give erhvervslivet den 
langsigtede stabilitet, der er nødvendig for 
at foretage velovervejede 
investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi.

(4) Det fremgår af køreplanen for 
vedvarende energi, at et mål på 20 % for 
vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug ville være passende, og at en 
ramme med bindende mål vil give 
erhvervslivet den langsigtede stabilitet, der 
er nødvendig for at foretage velovervejede 
investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi. Selv om argumenterne 
for et mål på 20 % for vedvarende energis 
andel af det samlede energiforbrug er 
blevet stærkere, er der en stigende 
usikkerhed om målet om 10 % for andelen 
af vedvarende energi inden for transport.

Or. en

Ændringsforslag 128
Eija-Riitta Korhola

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 bindende mål vil 
give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
velovervejede investeringsbeslutninger i 
sektoren for vedvarende energi.

(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 kan være realistiske mål, 
forudsat at der skabes nye innovationer 
og teknologiske gennembrud, at 
problemerne med bæredygtighed løses, og 
at der fastsættes en realistisk tidsramme. 
Ethvert bindende mål vil give erhvervslivet 
den langsigtede stabilitet, der er nødvendig 
for at foretage velovervejede 
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investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug øges 
hurtigst muligt, men vi må undgå at fastsætte forhastede bindende mål, der ikke kan nås på en 
bæredygtig måde inden for den fastlagte tidsramme.

Ændringsforslag 129
Werner Langen

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 bindende mål vil 
give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
velovervejede investeringsbeslutninger i 
sektoren for vedvarende energi.

(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 bindende mål vil 
give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
bæredygtige investeringer i sektoren for 
vedvarende energi, som er i stand til at 
begrænse afhængigheden af fossile 
brændstoffer og i højere grad at benytte 
ny energiteknologi.

Or. de

Begrundelse

Den Europæiske Union har kapacitet til at udvikle vidtrækkende fornyelse inden for 
vedvarende energi, som vil føre til større uafhængighed og en mere begrænset indvirkning på 
klimaet.
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Ændringsforslag 130
Robert Goebbels

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 bindende mål vil 
give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
velovervejede investeringsbeslutninger i 
sektoren for vedvarende energi.

(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 bindende mål vil 
give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
velovervejede investeringsbeslutninger i 
sektoren for vedvarende energi. Desuden 
bør investeringer i energikilder med et 
beskedent CO2-udslip fremmes.

Or. fr

Begrundelse

Det Europæiske Råd, Det Internationale Energiagentur og Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer fremfører alle, at det ikke er tilstrækkeligt kun at investere i vedvarende 
energi. Der er ydermere behov for investeringer i energikilder med et beskedent CO2-udslip, 
om end der er tale om et spørgsmål, der falder ind under subsidiariteten.

Ændringsforslag 131
Fiona Hall

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 bindende mål vil 

(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 bindende mål vil 
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give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
velovervejede investeringsbeslutninger i 
sektoren for vedvarende energi. 

give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
velovervejede investeringsbeslutninger i 
sektoren for vedvarende energi. Disse mål 
indgår i målet om en forbedring af 
energieffektiviteten på 20 % inden 2020, 
som Kommissionen opstillede i sin 
meddelelse af 19. oktober 2006 om en 
handlingsplan for energieffektivitet:   
udnyttelse af potentialet, som godkendtes 
af Det Europæiske Råd i marts 2007 og af 
Europa-Parlamentet med dettes 
beslutning af 31. januar 2008 om en 
handlingsplan for energieffektivitet: 
Udnyttelse af potentialet1.
________________________

Vedtagne tekster P6_TA(2008)0033.

Or. en

Begrundelse

Eftersom målet om vedvarende energi er angivet i procenttal, er det yderst vigtigt, at det 
betragtes i sammenhæng med foranstaltninger til nedbringelse af den samlede efterspørgsel 
på energi.

Ændringsforslag 132
Umberto Guidoni

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 bindende mål vil 
give erhvervslivet den langsigtede 
stabilitet, der er nødvendig for at foretage 
velovervejede investeringsbeslutninger i 

(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 5 % for andelen 
af vedvarende energi inden for transport 
ville være passende og realistiske mål, og 
at en ramme med bindende mål vil give 
erhvervslivet den langsigtede stabilitet, der 
er nødvendig for at foretage velovervejede 
investeringsbeslutninger i sektoren for 
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sektoren for vedvarende energi. vedvarende energi.

Or. it

Ændringsforslag 133
Nikolaos Vakalis

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. I 
betragtning af de seneste resultater, der 
viser, at der er en klar sammenhæng 
mellem hhv. den øgede anvendelse af 
biobrændstoffer og den globale vækst i 
truslerne mod miljømæssige og 
økologiske trusler og risikoen for 
fødevaresikkerheden, forekommer det at 
være hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne 
indtil 2015 i begyndelsen opstiller 
obligatoriske mål for biobrændstoffer på 
under 10 %.  Medlemsstaterne kan med 
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udgangspunkt i en evaluering afgøre, om 
dette foreløbige mål bør udvides mellem 
2015 og 2020.

Or. en

Begrundelse

Der er voksende bekymringer over de negative konsekvenser, som en meget hurtig og ikke-
bæredygtig udvikling af biobrændstoffer har på miljøet, og over de samfundsmæssige 
virkninger af denne udvikling i Europa og den øvrige verden. Der bør med henvisning til 
forsigtighedsprincippet udvises større tilbageholdenhed med at fastsætte bindende mål. Under 
alle omstændigheder ønskede Det Europæiske Råd i marts 2007 kun et mål på 10 % på 
betingelse af, at produktionen var bæredygtig, hvad der i dag sættes spørgsmålstegn ved fra 
videnskabeligt og politisk hold.

Ændringsforslag 134
Britta Thomsen

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 

(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 
vedvarende energikilder inden 2020 skal 
udgøre 10 % af forbruget inden for
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 
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ændres i overensstemmelse hermed, så der 
tillades passende blandingsniveauer. 

ændres i overensstemmelse hermed, så der 
tillades passende blandingsniveauer. 

Or. en

Ændringsforslag 135
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Siden har en mere omfattende 
evaluering af bæredygtigheden af 
produktionen af biobrændstoffer vist, at et 
mål på 10 % inden 2020 kan være for 
ambitiøst. På grundlag af den 
eksisterende viden og erfaringerne 
forekommer 7 % at være mere 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Målet om 10 % biobrændstoffer kan have en negativ indvirkning på ernæringsforhold og 
andre væsentlige områder, hvorfor et 7 %-mål er mere realistisk og passer bedre med 
bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 136
Claude Turmes

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. 

udgår
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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. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens fortolkning bør ikke påvirke Det Europæiske Råds afgørelser. Desuden er der 
siden Rådets forårstopmøde i 2007 fremkommet materiale, der viser, at biobrændstoffer af 
anden generation ikke vil findes på markedet før 2020 og muligvis ikke engang vil kunne 
opfylde de bæredygtighedskriterier, som kræves i konklusionerne fra samme forårstopmøde.

Ændringsforslag 137
Eija-Riitta Korhola

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. De mange 
ubekendte faktorer med hensyn til 
produktion af vedvarende energikilder og 
biobrændstoffer i dag kræver imidlertid 
en mere forsigtig tilgang end hidtil 
forudset. De bindende mål på 20 % og 
10 % bør derfor revurderes.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på ENVI-ordførerens ændringsforslag 4. Det er nødvendigt, at den 
vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug øges hurtigst muligt, men vi må undgå 
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at fastsætte forhastede bindende mål, der ikke kan nås på en bæredygtig måde inden for den 
fastlagte tidsramme.

Ændringsforslag 138
Erna Hennicot-Schoepges

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. De mange 
ubekendte faktorer med hensyn til 
produktion af biobrændstoffer i dag 
kræver imidlertid en mere forsigtig 
tilgang end hidtil forudset. Det bindende 
mål på 10 % bør derfor revurderes.

Or. en

Ændringsforslag 139
Lambert van Nistelrooij

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 

(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. Målets bindende 
karakter kan derfor udsættes, såfremt det 
ikke kan nås på en bæredygtig måde.
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udsættes til det tidspunkt, hvor det er 
muligt at få 
andengenerationsbrændstoffer i handlen. 

Or. en

Begrundelse

Hvis målet om vedvarende energikilder ikke kan nås på en bæredygtig måde ved kun at 
anvende bæredygtige energikilder, vil det være mere hensigtsmæssigt at forlænge fristen end 
at anvende ikkebæredygtige energikilder. 

Ændringsforslag 140
Fiona Hall

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) (6) Hovedformålet med bindende mål 
er at give investorer en vis sikkerhed og at 
fremme den fortsatte udvikling af 
teknologier, der producerer energi på 
grundlag af alle former for vedvarende 
kilder. 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. 

Or. en
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Ændringsforslag 141
Werner Langen

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. 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. 
Derfor bør udviklingen af 
biobrændstoffer af anden generation i 
højere grad støttes, f.eks. biomass-to-
liquid (BTL), hvor reduktionen af 
udslippet af drivhusgasser og ligesom 
fordelene med hensyn til andre 
miljøpåvirkninger er større.

Or. de

Begrundelse

Biobrændstofferne af anden generation bør i højere grad støttes for at øge deres effektivitet i 
de kommende år.

Ændringsforslag 142
Britta Thomsen

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 

(6) Hovedformålet med bindende mål er at 
give investorer en vis sikkerhed. Det er 
således ikke hensigtsmæssigt at udsætte 
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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. 

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 handelen. 
Der bør dog i denne sammenhæng ydes 
en mere omfattende støtte til udviklingen 
af biobrændstoffer, hvor reduktionen af 
udslippet af drivhusgasser er større.

Or. en

Ændringsforslag 143
Herbert Reul

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. 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. 
Imidlertid bør der i lyset af den aktuelle 
debat om konkurrencen mellem 
biobrændselafgrøder og fødevareafgrøder 
foretages en grundig undersøgelse af, 
hvorvidt målene for biobrændstoffer bør 
være bindende. Derfor bør vidtrækkende 
og konsekvente krav og en hurtig 
indførelse af 
andengenerationsbiobrændstoffer være et 
væsentligt element i EU's politik.
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Or. de

Begrundelse

Der foregår for øjeblikket en heftig debat i både pressen og i videnskabelige kredse om, i 
hvilket omfang biobrændstofferne udgør en konkurrencefaktor for fødevaresikkerheden.  
Denne debat er endnu ikke afsluttet. Derfor bør spørgsmålet om den bindende karakter af 
målene holdes åbent, indtil der foreligger pålidelige resultater, eller indtil biobrændstofferne 
eller biomassen af anden generation kan markedsføres.

Ændringsforslag 144
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det påhviler medlemsstaterne at 
foretage væsentlige forbedringer af 
energieffektiviteten i alle sektorer for 
lettere at kunne nå deres mål for 
vedvarende energi, der er udtrykt som en 
procentdel af det endelige energiforbrug. 
Der er et presserende behov for større 
energieffektivitet i transportsektoren, da 
det sandsynligvis vil blive stadig 
vanskeligere at nå et bindende mål udtryk 
i procent, hvis den generelle efterspørgsel 
efter energi til transport fortsat stiger. 
Derfor bør det bindende mål på mindst 10 
%, som skal nås af samtlige 
medlemsstater,
(i) defineres som den del af det endelige 
energiforbrug, der skal nås ved 
anvendelse af vedvarende energikilder og 
ikke kun biobrændstoffer
ii) indføres sammen med en obligatorisk 
forbedring af energieffektiviteten i 
transportsektoren på 20 % i 2020.

Or. en
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Begrundelse

Det vil være meget vanskeligt at nå målet på 10 % for transportens vedkommende på en 
bæredygtig måde, hvis den samlede energimængde i transportsektoren fortsat stiger. Ved at 
ændre det vejledende mål for energieffektivitet på 20 % i 2020 til et bindende mål for 
transportsektoren, vil der blive opnået en reduktion af efterspørgslen i transportsektoren, 
hvorfor det kvantitative krav på 10 % vil blive mere begrænset.

Ændringsforslag 145
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Det er som led i dette direktiv af 
afgørende betydning, at de enkelte 
medlemsstater anvender de mest effektive 
støtteordninger for at gøre det lettere at nå 
målene vedrørende vedvarende energi 
under hensyntagen til de særlige forhold 
på elmarkedet i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I sin beslutning om køreplanen for 
vedvarende energi i Europa opfordrede 
Europa-Parlamentet Kommissionen til 
inden udgangen af 2007 at forelægge et 
forslag til retsregler for vedvarende energi, 
idet det understregede vigtigheden af at få 
sat mål for de vedvarende energikilders 
andel på EU-plan og i medlemsstaterne. 

(7) I sin beslutning af 25. september 2007 
om køreplanen for vedvarende energi i 
Europa opfordrede Europa-Parlamentet 
Kommissionen til inden udgangen af 2007 
at forelægge et forslag til retsregler for 
vedvarende energi, idet det understregede 
vigtigheden af at få sat bindende mål for 
de vedvarende energikilders andel inden
for elektricitet, transport, opvarmning og 
afkøling såvel som bindende mål på EU-
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plan og i medlemsstaterne.
__________________________

1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Begrundelse

I sin beslutning om køreplanen for vedvarende energi på grundlag af initiativbetænkning af 
Britta Thomsen (beslutning P6-TA(2007)0406 af 25. september 2007 blev der også stillet krav 
om klare og bindende mål for de tre forskellige sektorer.

Ændringsforslag 147
Nikolaos Vakalis

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 i 2020, nemlig 20 % 
overordnet set.

Or. en

Begrundelse

Ud over en udbredt bekymring over de negative følger af en ikkebæredygtig udvikling af 
biobrændstoffer var det væsentligt, at medlemsstaterne opfylder deres nationale mål, og at 
EU samlet set når op på en procentandel på 20 for energiforbrug hidrørende fra vedvarende 
energikilder. Hvor stor en del af de 20 %, der vil udgøre transportsektorens andel, er af 
sekundær betydning.
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Ændringsforslag 148
Eija-Riitta Korhola

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 vejledende 
mål for vedvarende energis andel af EU's 
energiforbrug i 2020, nemlig 20 % 
overordnet set og 10 % for 
transportområdet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug øges 
hurtigst muligt, men vi må undgå at fastsætte forhastede bindende mål, der ikke kan nås på en 
bæredygtig måde inden for den fastlagte tidsramme.

Ændringsforslag 149
Hannes Swoboda

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 og de seneste 
omfattende drøftelser om dette spørgsmål 
er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bindende mål for vedvarende energis andel 
af EU's energiforbrug i 2020, nemlig 20 % 
overordnet set og 7 % for 
transportområdet.

Or. en
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Begrundelse

Målet om 10 % biobrændstoffer kan have en negativ indvirkning på ernæringsforhold og 
andre væsentlige områder, hvorfor et 7 %-mål er mere realistisk og passer bedre med 
bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 150
Erna Hennicot-Schoepges

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 i 2020, nemlig 20 % 
overordnet set og 8 % for 
transportområdet. Disse mål bør i lighed 
med den generelle politiske ramme, ikke 
mindst metoderne til beregning af 
drivhusgasbesparelser, tages regelmæssigt 
op til revision.

Or. en

Ændringsforslag 151
Fiona Hall

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 i 2020, nemlig 20 % 
overordnet set og 10 % for 
transportområdet sammen med en 
obligatorisk forbedring af 
energieffektiviteten i transportsektoren på 
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20 % i 2020.

Or. en

Begrundelse

Eftersom målet om vedvarende energi er angivet i procenttal, er det yderst vigtigt, at det 
betragtes i sammenhæng med foranstaltninger til nedbringelse af den samlede efterspørgsel 
efter energi.

Ændringsforslag 152
Dorette Corbey

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 i 2020, nemlig 20 % 
overordnet set og 10 % for 
transportområdet. Det Europæiske 
Miljøagentur, FAO og andre 
videnskabelige og internationale 
organisationer har dog fremsat 
begrundede forbehold over for de negative 
følger, som målet på 10 % vil få for 
miljøet og fødevarepriserne.  For at kunne 
tage hensyn til disse bekymringer bør 
mindst 30 % af målet for vedvarende 
energi i transportsektoren nås ved 
anvendelse af elektricitet, brint eller 
energi fra biomasse af lignocellulose eller 
alger.

Or. en

Begrundelse

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
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that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised in a recent report to keep the consumption of 
so called first generation biofuels below 10 percent.

Ændringsforslag 153
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der er stor forskel på medlemsstaternes 
udgangspunkt, deres potentiale inden for 
vedvarende energi og sammensætningen af 
deres energiforsyninger. Det samlede mål 
på 20 % bør derfor omsættes til 
individuelle mål for de enkelte 
medlemsstater, idet man tilstræber en 
retfærdig og rimelig fordeling, hvor der 
tages højde for medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkt og potentiale, 
herunder deres nuværende andel af 
vedvarende energi og sammensætning af 
energiforsyningen. Det er hensigtsmæssigt 
at gøre dette ved at fordele den stigning i 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, der kræves samlet set, mellem 
medlemsstaterne på grundlag af en ensartet 
stigning i hver medlemsstats andel vægtet i 
forhold til deres BNP og justeret, således at 
det nationale udgangspunkt afspejles, og 
ved at foretage opgørelserne i det endelige 
energiforbrug.

(9) Der er stor forskel på medlemsstaternes 
udgangspunkt, deres potentiale inden for 
vedvarende energi og sammensætningen af 
deres energiforsyninger. Det samlede mål 
på 20 % bør derfor omsættes til 
individuelle mål for de enkelte 
medlemsstater, idet man tilstræber en 
retfærdig og rimelig fordeling, hvor der 
tages højde for medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkt og potentiale, 
herunder deres nuværende andel af 
vedvarende energi og sammensætning af 
energiforsyningen samt det niveau, der er 
opnået med hensyn til energieffektivitet.
Det er hensigtsmæssigt at gøre dette ved at 
fordele den stigning i anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder, der 
kræves samlet set, mellem 
medlemsstaterne på grundlag af en ensartet 
stigning i hver medlemsstats andel vægtet i 
forhold til deres BNP og justeret, således at 
det nationale udgangspunkt afspejles, og 
ved at foretage opgørelserne i det endelige 
energiforbrug.

Or. it
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Ændringsforslag 154
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der er stor forskel på medlemsstaternes 
udgangspunkt, deres potentiale inden for 
vedvarende energi og sammensætningen af 
deres energiforsyninger. Det samlede mål 
på 20% bør derfor omsættes til individuelle 
mål for de enkelte medlemsstater, idet man 
tilstræber en retfærdig og rimelig fordeling, 
hvor der tages højde for medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkt og potentiale, 
herunder deres nuværende andel af 
vedvarende energi og sammensætning af 
energiforsyningen. Det er hensigtsmæssigt 
at gøre dette ved at fordele den stigning i 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, der kræves samlet set, mellem 
medlemsstaterne på grundlag af en ensartet 
stigning i hver medlemsstats andel vægtet i 
forhold til deres BNP og justeret, således at 
det nationale udgangspunkt afspejles, og 
ved at foretage opgørelserne i det endelige
energiforbrug.

(9) Der er stor forskel på medlemsstaternes 
udgangspunkt, deres potentiale inden for 
vedvarende energi og sammensætningen af 
deres energiforsyninger. Det samlede mål 
på 20 % bør derfor omsættes til 
individuelle mål for de enkelte 
medlemsstater, idet man tilstræber en 
retfærdig og rimelig fordeling, hvor der 
tages højde for medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkt og potentiale, 
herunder deres nuværende andel af 
vedvarende energi og sammensætning af 
energiforsyningen. Det er hensigtsmæssigt 
at gøre dette ved at fordele den stigning i 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, der kræves samlet set, mellem 
medlemsstaterne på grundlag af en ensartet 
stigning i hver medlemsstats andel vægtet i 
forhold til deres BNP og justeret, således at 
det nationale udgangspunkt afspejles, og 
ved at foretage opgørelserne i det primære 
energiforbrug. Der skal i denne 
forbindelse i behørigt omfang tages 
hensyn til den indsats, der allerede er 
gjort. 

Or. de

Begrundelse

Kun ved at inddrage det primære energiforbrug som beregningsgrundlag kan der tages 
hensyn til omfanget af den opnåede omsætning. Desuden har nogle medlemsstater allerede 
gjort en betydelig indsats, som der bør tages hensyn til.
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Ændringsforslag 155
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der er stor forskel på medlemsstaternes 
udgangspunkt, deres potentiale inden for 
vedvarende energi og sammensætningen af 
deres energiforsyninger. Det samlede mål 
på 20 % bør derfor omsættes til 
individuelle mål for de enkelte 
medlemsstater, idet man tilstræber en 
retfærdig og rimelig fordeling, hvor der 
tages højde for medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkt og potentiale, 
herunder deres nuværende andel af 
vedvarende energi og sammensætning af 
energiforsyningen. Det er hensigtsmæssigt 
at gøre dette ved at fordele den stigning i 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, der kræves samlet set, mellem 
medlemsstaterne på grundlag af en ensartet 
stigning i hver medlemsstats andel vægtet i 
forhold til deres BNP og justeret, således at 
det nationale udgangspunkt afspejles, og 
ved at foretage opgørelserne i det endelige 
energiforbrug.

(9) Der er stor forskel på medlemsstaternes 
udgangspunkt, deres potentiale inden for 
vedvarende energi og sammensætningen af 
deres energiforsyninger. Det samlede mål 
på 20 % bør derfor omsættes til 
individuelle mål for de enkelte 
medlemsstater, idet man tilstræber en 
retfærdig og rimelig fordeling, hvor der 
tages højde for medlemsstaternes 
forskellige udgangspunkt og potentiale, 
herunder deres nuværende andel af 
vedvarende energi og sammensætning af 
energiforsyningen. Det er hensigtsmæssigt 
at gøre dette ved at fordele den stigning i 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, der kræves samlet set, mellem 
medlemsstaterne på grundlag af en ensartet 
stigning i hver medlemsstats andel vægtet i 
forhold til deres bruttonationalindkomst 
og justeret, således at det nationale 
udgangspunkt afspejles, og ved at foretage 
opgørelserne i det endelige energiforbrug.

Or. fr

Begrundelse

Bruttonationalproduktet er et udtryk for de årlige strømme, men ikke for deres bestemmelse. 
Der tages ikke hensyn til de enkelte landes velstand. Hvis Kommissionen ønsker, at 
medlemsstaternes indsats skal tage udgangspunkt i solidaritetsprincippet, er BNP pr. capita 
et mere objektivt grundlag.  Desuden fremkommer bruttonationalindkomsten, der anvendes til 
beregning af EU's egne indtægter, ved fra BNP at trække de primære ressourcer fra residente 
enheder til ikke-residente enheder og tilføje de primære ressourcer fra den øvrige verden.
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Ændringsforslag 156
Nikolaos Vakalis

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. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Ud over en omfattende bekymring for de negative følger af en ikkebæredygtig udvikling af 
biobrændstoffer er det væsentligt, at medlemsstaterne opfylder deres nationale mål, og at EU 
samlet set når op på en procentandel på 20 % for energiforbrug hidrørende fra vedvarende 
energikilder. Hvor stor en del af de 20 %, der vil udgøre transportsektorens andel, er af 
sekundær betydning.
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Ændringsforslag 157
Umberto Guidoni

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 5 % 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. 

Or. it

Ændringsforslag 158
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med hensyn til målet på 10 % for 
vedvarende energi til transport er det 

(10) Med hensyn til målet på 7 % for 
vedvarende energi til transport er det 
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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. 

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. 

Or. en

Begrundelse

Målet om 10 % biobrændstoffer kan have en negativ indvirkning på ernæringsforhold og 
andre væsentlige områder, hvorfor et 7 %-mål er mere realistisk og passer bedre med 
bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 159
Robert Goebbels

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 

(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 
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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. 

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, sociale forhold, 
forsyningssikkerhed mv. 

Or. fr

Begrundelse

Der skal altid tages hensyn til de sociale virkninger af miljøforanstaltningerne.

Ændringsforslag 160
Fiona Hall

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 

(10) Med hensyn til målet på 10 % for 
vedvarende energi til transport i 
forbindelse med en obligatorisk 
forbedring af energieffektiviteten inden
for transportsektoren med 20 % 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 
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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. 

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.

Or. en

Begrundelse

Eftersom målet om vedvarende energi er angivet i procenttal, er det yderst vigtigt, at det 
betragtes i sammenhæng med foranstaltninger til nedbringelse af den samlede efterspørgsel 
på energi.

Ændringsforslag 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 

(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 
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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.

ressourcer let kunne få biobrændstoffer til 
transport andetsteds fra. Selv om 
Fællesskabet teknisk set kunne opfylde sit 
mål for vedvarende energi til transport
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, 
drivhusgasbesparelser mv.

Or. en

Begrundelse

Derudover sætter dette direktiv et mål på 10 % energi fra vedvarende energikilder inden for 
transportsektoren i 2020. Denne betragtning skal derfor ændres, så der bliver 
overensstemmelse. Kommissionen bør i forbindelse af sin overvågning af markedet også tage 
hensyn til drivhusgasbesparelserne.

Ændringsforslag 162
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bestræber sig på at 
diversificere deres vedvarende energimix i 
alle transportsektorer. Kommissionen 
forelægger senest den 1. juni 2015 en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
vedrørende mulighederne for at øge 
anvendelsen af vedvarende energi i de 
enkelte transportsektorer.

Or. en
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Begrundelse

Der er potentielle muligheder for anvendelse af vedvarende energi til transport i alle 
sektorer, ikke blot i transportsektoren, og disse muligheder bør udvikles.

Ændringsforslag 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

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 bindende 
overordnede mål nås, bør medlemsstaterne 
arbejde mod bindende midlertidige 
minimumsmål og udarbejde et vejledende 
forløb for, hvordan deres endelige 
bindende mål skal opfyldes. De bør 
udarbejde en handlingsplan med 
oplysninger om aftaler om fælles mål, 
referencestatistik, bindende nationale 
endelige og midlertidige mål samt mål for 
de enkelte sektorer. Desuden fastsætter de, 
hvilke foranstaltninger de vil træffe for at 
nå disse mål og tager højde for, at der er 
forskellige anvendelser for biomasse, og at 
det derfor er vigtigt at skaffe nye 
biomasseressourcer. Vurderinger af det 
forventede bidrag fra hver enkelt 
energiteknologi og en strategisk 
miljøvurdering indgår også. 

Or. en

Ændringsforslag 164
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre, at de overordnede mål 
nås, bør medlemsstaterne arbejde mod et 

(11) For at sikre, at de overordnede mål 
nås, bør medlemsstaterne opfylde 
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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.

obligatoriske mellemliggende mål frem 
mod opfyldelsen af deres 2020-mål, og de 
bør udarbejde en national handlingsplan 
for vedvarende energi, 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.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at Fællesskabets mål om 20 % vedvarende energi i 2020 nås, er det nødvendigt, 
at der sammen med de overordnede individuelle mål for hver medlemsstat også vedtages 
mellemliggende mål. Disse mål bør være bindende for medlemsstaterne. Europa-
Kommissionen bør være ansvarlig for kontrollen med overholdelsen af målene og gribe ind i 
tilfælde af manglende overholdelse, herunder ved at pålægge en direkte bøde.

Ændringsforslag 165
Fiona Hall

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 i 
overensstemmelse med bindende mål, 
hvordan deres mål skal opfyldes, og de bør 
udarbejde en national handlingsplan, hvor 
der er mål for de enkelte sektorer, og en 
obligatorisk forbedring af 
energieffektiviteten i transportsektoren på 
20 % i 2020 og samtidig tage højde for, at 
der er forskellige anvendelser for 
biomasse, og at det derfor er vigtigt at 
skaffe nye biomasseressourcer. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom målet om vedvarende energi er angivet i procenttal, er det yderst vigtigt, at det 
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betragtes i sammenhæng med foranstaltninger til nedbringelse af den samlede efterspørgsel 
på energi. Bindende midlertidige mål er nødvendige for at sikre, at der sker hurtige 
fremskridt i udviklingen af bæredygtig energi.

Ændringsforslag 166
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at sikre, at de overordnede mål 
nås, bør medlemsstaterne arbejde mod et 
vejledende forløb for, hvordan deres mål 
skal opfyldes, og de bør udarbejde en 
national handlingsplan, hvor der er mål for 
de enkelte sektorer, og tage højde for, at 
der er forskellige anvendelser for 
biomasse, og at det derfor er vigtigt at 
skaffe nye og bæredygtige 
biomasseressourcer. Medlemsstaterne 
tager hensyn til eksisterende 
energieffektivt udstyr til opvarmning og 
afkøling og overvejer at kombinere dette 
med en gradvis indførelse af vedvarende 
energikilder, f.eks. termisk solenergi og 
flydende biobrændstoffer.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at lade tilvejebringelsen af nye biomasseressourcer være det eneste 
afgørende kriterium, da disse ressourcer også skal være bæredygtige for at sikre en 
hensigtsmæssig innovations- og planlægningssikkerhed. EU bør i sin politik også tage hensyn 
til potentialet i eksisterende udstyr til opvarmning og afkøling med meget stor kapacitet, så 
det bliver muligt gradvist og omkostningseffektivitet at indføre vedvarende energi til 
opvarmning og afkøling.
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Ændringsforslag 167
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at sikre, at de overordnede mål 
nås, bør medlemsstaterne arbejde mod et 
vejledende forløb for, hvordan deres mål 
skal opfyldes, og de bør udarbejde en 
national handlingsplan, hvor der er mål for 
de enkelte sektorer, og tage højde for, at 
der er forskellige anvendelser for 
vedvarende energi, og at det derfor er 
vigtigt at skaffe nye vedvarende 
energiressourcer. Det er vigtigt at sikre, at 
medlemsstaterne politik og 
foranstaltninger er omkostningseffektive 
for at begrænse forbrugernes og 
samfundets omkostninger mest muligt.

Or. en

Begrundelse

Direktivet omhandler ikke kun biomasse, men også andre vedvarende energikilder som vind-, 
sol- og vandkraft. Forbrugerne bør ikke betale væsentligt mere for grøn energi end for 
traditionelle energikilder.

Ændringsforslag 168
Gunnar Hökmark

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 

(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. Eftersom energi- og 
klimaspørgsmålet hænger nøje sammen, 
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biomasse, og at det derfor er vigtigt at 
skaffe nye biomasseressourcer.

bør medlemsstaterne tilskyndes til at satse 
på miljøvenlig produktion, som ikke fører 
til øget udledning af drivhusgasser. Med 
henblik på at finde en løsning på 
klimaproblemet er det vigtigt at 
understrege, at klimaneutrale energikilder 
ikke bør behandles mindre gunstigt i 
skattemæssig henseende end andre 
produktionskilder.

Or. sv

Ændringsforslag 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at sikre, at de overordnede mål 
nås, bør medlemsstaterne arbejde mod et 
vejledende forløb for, hvordan deres mål 
skal opfyldes, og de bør udarbejde en 
national handlingsplan, hvor der er mål for 
de enkelte sektorer, og tage højde for, at 
der er forskellige anvendelser for 
biomasse, og at det derfor er vigtigt at 
skaffe nye biomasseressourcer. 
Medlemsstaterne tager hensyn til 
eksisterende energieffektivt udstyr til 
opvarmning og afkøling og overvejer at 
kombinere dette med en gradvis indførelse 
af vedvarende energikilder, f.eks. termisk 
solenergi og flydende biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

EU bør i sin politik også tage hensyn til potentialet i eksisterende udstyr til 
opvarmning og afkøling med meget stor kapacitet, så det bliver muligt gradvist og 
omkostningseffektivitet at indføre vedvarende energi til opvarmning og afkøling.
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Ændringsforslag 170
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det sikres, at de incitamenter, der 
anvendes til at øge anvendelsen af 
vedvarende energikilder, skal være CO2-
relevant beskatning, og ikke statsstøtte. 
Udgangspunktet skal være, at de 
vedvarende energikilder skal konkurrere 
på lige fod, så de altid kan udvikle sig på 
den mest konkurrencedygtige måde. Det 
er Kommissionens ansvar at sikre, at 
reglerne om statsstøtte overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 171
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaternes 
politik og foranstaltninger er 
omkostningseffektive for at begrænse 
forbrugernes og samfundets 
omkostninger mest muligt.

Or. fr

Begrundelse

Politikken for vedvarende energi bør være omkostningseffektiv.
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Ændringsforslag 172
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at kunne nyde godt af 
teknologiske fremskridt og stordriftsfordele 
bør det vejledende forløb tage højde for en 
hurtigere vækst i anvendelsen af 
vedvarende energi i de sidste år. På den 
måde kan der gives særlig opmærksomhed 
til sektorer, som lider uforholdsmæssigt 
under manglen på teknologisk fremskridt 
og stordriftsfordele, og som derfor 
forbliver underudviklede, men som i 
fremtiden måske kan bidrage til at nå 
målene for 2020.

(12) For at kunne nyde godt af 
teknologiske fremskridt og stordriftsfordele 
bør de bindende midlertidige mål tage 
højde for en hurtigere vækst i anvendelsen 
af vedvarende energi i de sidste år. På den 
måde kan der gives særlig opmærksomhed 
til sektorer, som lider uforholdsmæssigt 
under manglen på teknologisk fremskridt 
og stordriftsfordele, og som derfor 
forbliver underudviklede, men som i 
fremtiden måske kan bidrage til at nå 
målene for 2020.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at Fællesskabets mål om 20 % vedvarende energi i 2020 nås, er det nødvendigt, 
at der sammen med de overordnede individuelle mål for hver medlemsstat også vedtages 
mellemliggende mål. Disse mål bør være bindende for medlemsstaterne. Europa-
Kommissionen bør være ansvarlig for kontrollen med overholdelsen af målene og gribe ind i 
tilfælde af manglende overholdelse, herunder ved at pålægge en direkte bøde.

Ændringsforslag 173
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at kunne nyde godt af 
teknologiske fremskridt og stordriftsfordele 
bør det vejledende forløb tage højde for en 
hurtigere vækst i anvendelsen af 
vedvarende energi i de sidste år. På den 
måde kan der gives særlig opmærksomhed 
til sektorer, som lider uforholdsmæssigt 

(12) For at kunne nyde godt af 
teknologiske fremskridt og stordriftsfordele 
bør disse bindende forløb tage højde for en 
hurtigere vækst i anvendelsen af 
vedvarende energi i de sidste år. På den 
måde kan der gives særlig opmærksomhed 
til sektorer, som lider uforholdsmæssigt 
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under manglen på teknologisk fremskridt 
og stordriftsfordele, og som derfor 
forbliver underudviklede, men som i 
fremtiden måske kan bidrage til at nå 
målene for 2020.

under manglen på teknologisk fremskridt 
og stordriftsfordele, og som derfor 
forbliver underudviklede, men som i 
fremtiden måske kan bidrage til at nå 
målene for 2020.

Or. en

Begrundelse

Bindende midlertidige mål er nødvendige for at sikre, at der sker hurtige fremskridt i 
udviklingen af bæredygtig energi.

Ændringsforslag 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at kunne nyde godt af 
teknologiske fremskridt og stordriftsfordele 
bør det vejledende forløb tage højde for en 
hurtigere vækst i anvendelsen af 
vedvarende energi i de sidste år. På den 
måde kan der gives særlig opmærksomhed 
til sektorer, som lider uforholdsmæssigt 
under manglen på teknologisk fremskridt 
og stordriftsfordele, og som derfor 
forbliver underudviklede, men som i 
fremtiden måske kan bidrage til at nå 
målene for 2020.

(12) For at kunne nyde godt af 
teknologiske fremskridt og stordriftsfordele 
bør de bindende midlertidige mål tage 
højde for en hurtigere vækst i anvendelsen 
af vedvarende energi i de sidste år. På den 
måde kan der gives særlig opmærksomhed 
til sektorer, som lider uforholdsmæssigt 
under manglen på teknologisk fremskridt 
og stordriftsfordele, og som derfor 
forbliver underudviklede, men som i 
fremtiden måske kan bidrage til at nå 
målene for 2020.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlemsstaterne rent faktisk gør fremskridt og ikke udsætter afgørelserne til 
tiden efter 2020, skal forløbet være bindende og betragtes som et minimumsmål.
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Ændringsforslag 175
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at sikre at medlemsstaterne 
overholder målene i dette direktiv, og 
særligt de obligatoriske midlertidige og 
endelige mål, samt Fællesskabets 
overordnede mål på 20 % i 2020, og for 
samtidig at anspore medlemsstaterne til at 
nå længere end disse mål bør dette 
direktiv indeholde en direkte bødeordning. 
Kommissionen bør pålægge bøder til 
medlemsstater, som ikke opfylder deres 
mål. Indtægterne fra sådanne bøder bør 
anvendes til at finansiere en specifik fond 
(formålsbestemte indtægter) i henhold til 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget1. 
_____________________________

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Fællesskab har i mange år reguleret det fælles marked og i den forbindelse 
indført produktionskvoter og -afgifter, som har været en stor belastning for medlemsstaterne. 
Eftersom kvoter nu er ved at udvikle sig til miljøpolitiske værktøjer, bør der indføres 
økonomiske sanktioner for at anspore medlemsstaterne til at investere i vedvarende energi, og 
indtægterne herfra kan anvendes til yderligere at fremme udviklingen af vedvarende energi i 
Den Europæiske Union.
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Ændringsforslag 176
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For yderlige at øge anvendelsen af 
vedvarende energikilder er det nødvendigt 
at skabe et reelt fungerende 
energimarked, ligesom de eksterne 
omkostninger i forbindelse med 
energiproduktionen og -forbruget reelt 
tilskrives de forskellige energikilder. 
Tages der hensyn til samtlige miljø- og 
sundhedsomkostninger, er energi fra 
flertallet af de vedvarende energikilder 
allerede i dag fuldt konkurrencedygtige og 
ofte billigere end energi fra traditionelle
kilder.  Derfor udgør støtteordninger for 
energi fra vedvarende energikilder 
politiske instrumenter, der kan 
kompensere for den manglende 
internalisering af de eksterne 
omkostninger og de konkurrencemæssige 
ulemper på energimarkeder med 
konkurrenceforvridning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at henvise til de traditionelle energikilders eksterne omkostninger i forhold til 
de vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 177
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Fællesskabet og medlemsstaterne 
bør allokere betydelige finansielle 
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ressourcer til forskning i og udvikling af 
vedvarende energiteknologier, bl.a. med 
indtægter fra kvotehandelsordningen. Det 
Europæiske Teknologiske Institut bør 
prioritere forskning i og udvikling af 
vedvarende energiteknologier højt.

Or. en

Ændringsforslag 178
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår sanktionsordningen bør 
Kommissionen bemyndiges til at træffe de 
nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger.
Foranstaltningerne skal senest være 
gennemført i 2010. I disse 
foranstaltninger præciseres 
fremgangsmåden for beregning og 
opkrævelse af bøder, ligesom de 
indeholder detaljerede bestemmelser om 
den administrative behandling af bøderne 
og oprettelsen af den fond, hvor de 
pågældende indtægter placeres, samt 
forvaltningen og anvendelsen af fonden 
til støtte til projekter for vedvarende 
energi i de medlemsstater, der har 
overopfyldt deres mål, og i almindelighed 
for at fremme og styrke forskning i og 
produktion og anvendelse af vedvarende 
energi og en bedre energieffektivitet i Den 
Europæiske Union.  Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
foranstaltningerne efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. 
juni 1999 om fastsættelse af de nærmere 
vilkår for udøvelsen af de 
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gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen. Desuden bemyndiges 
Kommissionen til at ændre kravene i 
forbindelse med overvågning og kontrol 
med udgangspunkt i de erfaringer, der er 
gjort med direktivets anvendelse.
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23-26.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal træffe de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger (i overensstemmelse 
med forskriftsproceduren med kontrol) for at fastsætte, hvordan de beløb, der opkræves i 
henhold til den direkte bødeordning, skal forvaltes med henblik på at fremme investeringer i 
vedvarende energi ved at give medlemsstaterne de relevante incitamenter.

Ændringsforslag 179
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den offentlige støtte til elektricitet fra 
vedvarende energikilder bygger på  den 
antagelse, at den på længere sigt kan 
konkurrere med elektricitet fremstillet på 
traditionel vis. Støtten er nødvendig for at 
nå Fællesskabets mål om udbygningen, 
især så længe elpriserne på det indre 
marked ikke afspejler alle de sociale og 
miljømæssige omkostninger og fordelene 
ved de anvendte energikilder. Der tages i 
Fællesskabets retningslinjer og politik for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse fuldt ud 
hensyn til behovet for at internalisere alle 
eksterne omkostninger ved produktion af 
elektricitet, indtil der er opnået fair 
konkurrence.

Or. en
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Begrundelse

Det må med hensyn til elektricitetsmarkedet være i Kommissionens interesse ved revisionen af 
Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse at tilvejebringe fair 
konkurrence mellem alle energikilder. Elektricitet fra fossile kilder og kernekraft sælges 
fortsat til priser, der ikke afspejler de reelle omkostninger.

Ændringsforslag 180
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Bøden beregnes på grundlag af 
medlemsstatens underskud af MWh af 
vedvarende energi i forhold til dens 
midlertidige bindende mål og bør 
fastsættes på et niveau, der er 
hensigtsmæssigt for at give 
medlemsstaterne et stærkt incitament til at 
investere i vedvarende energi med henblik 
på at overholde eller endog overopfylde de 
nationale mål.

Or. en

Begrundelse

Det skal med fremgangsmåden for vurdering og bødens størrelse kunne sikres, at 
medlemsstaterne har en reel og en stærk tilskyndelse til at investere i vedvarende energi for at 
kunne overholde eller ligefrem overopfylde målene, frem for at de betragter bøden som en 
billig måde til at undlade at overholde deres forpligtelser. I henhold til de aktuelle 
økonomiske hensyn ville 90 euro pr. manglende MWh vedvarende energi være et passende 
bødegrundlag i betragtning af de ovennævnte mål. 
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Ændringsforslag 181
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med indsatsen for at udvikle 
et marked for vedvarende energi må den 
positive indvirkning heraf på de regionale 
og lokale udviklingsmuligheder, 
eksportmuligheder, den sociale 
samhørighed og beskæftigelsessituationen 
tages i betragtning, navnlig for små og 
mellemstore virksomheder og 
selvstændige elproducenter.

Or. en

Ændringsforslag 182
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Planen bør tage udgangspunkt i 
2005, da det er det seneste år, hvorom der 
findes pålidelige data om den vedvarende 
energis andel på nationalt plan.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det gældende mål er på 20 %. Hvordan og hvornår medlemsstaterne når dette mål, er det op 
til dem selv at afgøre. Med udgangspunkt i 2005 vil der heller ikke kunne tages hensyn til den 
indsats, som medlemsstaterne har gjort mellem 1990 og 2005.
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Ændringsforslag 183
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Planen bør tage udgangspunkt i 2005, 
da det er det seneste år, hvorom der findes 
pålidelige data om den vedvarende energis 
andel på nationalt plan.

(13) Planen bør tage udgangspunkt i 2005, 
da det er det seneste år, hvorom der findes 
pålidelige data om den vedvarende energis 
andel på nationalt plan, fordi det er 
udgangspunktet for målet om 
energieffektivitet på 20 % i 2020.

Or. en

Begrundelse

Eftersom målet om vedvarende energi er angivet i procenttal, er det yderst vigtigt, at det 
betragtes i sammenhæng med foranstaltninger til nedbringelse af den samlede efterspørgsel 
på energi.

Ændringsforslag 184
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal fastlægges utvetydige 
definitioner af vedvarende energikilder. 
Kun de definitioner, der udtrykkeligt er 
omfattet af kategorien vedvarende 
energikilder i Eurostat og IPCC, bør være 
omfattet af dette direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Kun egentlige vedvarende energikilder skal være omfattet af direktivet.
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Ændringsforslag 185
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nogle medlemsstater vil måske ønske at 
tilskynde de lokale og regionale 
myndigheder til at fastsætte mål, der er 
mere vidtgående end de nationale mål, og 
at inddrage de lokale og regionale 
myndigheder i udarbejdelsen af de 
nationale handlingsplaner og formidling 
af viden om fordelene ved vedvarende 
energi.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af direktivet om vedvarende energi vil indebære mange foranstaltninger på 
lokalt og regionalt niveau, og derfor bør de lokale og regionale myndigheder så vidt muligt 
inddrages i planlægningen og gennemførelsen af de nationale planer.

Ændringsforslag 186
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Tørv bør ikke anses for at være en 
vedvarende energikilde.

Or. en

Begrundelse

Tørv betragtes som en særskilt kategori i henhold til IPCC. Ifølge IPCC er tørv ikke en 
vedvarende energikilde, og drivhusgasemissioner fra tørv skal derfor af parterne indberettes 
som en del af emissioner fra fossile brændstoffer.
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Ændringsforslag 187
Fiona Hall

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.

Or. en

Ændringsforslag 188
Claude Turmes

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

Or. en

Begrundelse

I lighed med vandkraft afhænger vindkraft også af vejrforholdene. Der skal derfor også 
indføres en normaliseringsregel for vindkraft.
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Ændringsforslag 189
Fiona Hall

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

Or. en

Begrundelse

I lighed med vandkraft afhænger vindkraft af de klimatiske forhold.

Ændringsforslag 190
Britta Thomsen

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

Or. en

Begrundelse

Fremstillingen af vindkraft er meget variabel på grund af klimavariationer og bør derfor også 
være omfattet af en normaliseringsregel.
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Ændringsforslag 191
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver 
ofte betydelige mængder traditionel 
energi. Derfor bør effektiv termisk energi 
fra varmepumper, som udnytter luftens 
varme, og som opfylder de minimumskrav 
for effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen 
af, om der er overensstemmelse med 
målene i dette direktiv.

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller 
grundvand, og varmepumper, der bruger 
varmen fra overfladevand eller den 
omgivende luft, til at flytte termisk energi 
til det ønskede temperaturniveau, kræver 
en vis mængde energi (typisk el) for at 
fungere. Der bør tages hensyn til 
varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varme- eller køleanlæg ved hjælp af 
geotermisk energi fra jorden eller fra 
vand efter fradrag af ikke-vedvarende 
energikilder fra den endelige 
energitilførsel, der kræves til drift af 
anlægget.

Or. en

Begrundelse

Der bør anvendes en ensartet nomenklatur for geotermisk energi fra The European 
Geothermical Energi Council for at undgå uklarhed. 

Varmepumper, der anvender geotermisk energi fra jord eller vand, kræver energitilførsel 
(typisk i form af elektricitet) for at fungere – lige som alle andre energisystemer. For at finde 
frem til den samlede mængde produceret og anvendelig varme skal det endelige energiinput 
trækkes fra den geotermiske opvarmning og køling.
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Ændringsforslag 192
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller 
vand, og varmepumper, der bruger 
varmen fra den omgivende luft, til at flytte 
termisk energi til det ønskede 
temperaturniveau, kræver el for at 
fungere. Varmepumper, der udnytter 
varmen fra luften, kræver ofte betydelige 
mængder traditionel energi. Derfor bør 
effektiv termisk energi fra varmepumper, 
som udnytter luftens varme, og som 
opfylder de minimumskrav for 
effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen af, 
om der er overensstemmelse med målene i 
dette direktiv. 

(16) Varmepumper, som bruger 
aerotermisk, geotermisk eller 
hydrotermisk energi som varmekilde, 
medregnes ved opgørelsen af, om der er 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Varmepumper kan producere varme eller kulde ved hjælp af vedvarende termal energi fra 
luft, vand eller jorden. Varmepumper kræver ekstern udefra for at kunne fungere. Elektricitet 
er ikke den eneste energikilde, der kan drive varmepumper. De kan også fungere ved hjælp af 
andre energikilder, f.eks. gas. Alle teknologier bør behandles på lige fod. Derfor bør krav 
indeholdende beskrivelser af teknologien undgås. Desuden bør beregningen af de vedvarende 
energikilders andel bygge på artikel 5.
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Ændringsforslag 193
Jan Březina

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller 
vand, og varmepumper, der bruger 
varmen fra den omgivende luft, til at flytte 
termisk energi til det ønskede 
temperaturniveau, kræver el for at 
fungere. Varmepumper, der udnytter 
varmen fra luften, kræver ofte betydelige 
mængder traditionel energi. Derfor bør 
effektiv termisk energi fra varmepumper, 
som udnytter luftens varme, og som 
opfylder de minimumskrav for 
effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen af, 
om der er overensstemmelse med målene i 
dette direktiv.

(16) Varmepumper, som bruger 
aerotermisk, geotermisk eller 
hydrotermisk energi som varmekilde, 
medregnes ved opgørelsen af, om der er 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Varmepumper kan producere varme eller kulde ved hjælp af vedvarende termal energi fra 
luft, vand eller jorden. Varmepumper kræver ekstern udefra for at kunne fungere. Elektricitet 
er ikke den eneste energikilde, der kan drive varmepumper. De kan også fungere ved hjælp af 
andre energikilder, f.eks. gas. Alle teknologier bør behandles på lige fod. Derfor bør krav 
indeholdende beskrivelser af teknologien undgås. Desuden bør beregningen af de vedvarende 
energikilders andel bygge på artikel 5.
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Ændringsforslag 194
Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver 
ofte betydelige mængder traditionel 
energi. Derfor bør effektiv termisk energi 
fra varmepumper, som udnytter luftens 
varme, og som opfylder de minimumskrav 
for effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen 
af, om der er overensstemmelse med 
målene i dette direktiv.

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller 
grundvand, og varmepumper, der bruger 
varmen fra overfladevand eller den 
omgivende luft, til at flytte termisk energi 
til det ønskede temperaturniveau, kræver 
en vis mængde energi (typisk el). Der bør 
tages hensyn til varmeenergi fremstillet 
ved hjælp af varme- eller køleanlæg ved 
hjælp af geotermisk energi fra jorden 
eller fra vand efter fradrag af ikke-
vedvarende energikilder fra den endelige 
energitilførsel, der kræves til drift af 
anlægget.

Or. en

Begrundelse

EGEC og European Ground Source Heat PumpCommittee har vedtaget følgende 
nomenklatur, der er i overensstemmelse med de to institutioners definition af geotermisk 
energi:
- geotermisk energi: varme fra jorden, herunder fra grundvandet 
- den omgivende luft varme fra luften eller overfladevand
Varmepumper: et redskab til udnyttelse af vedvarende energi med lav temperatur, der kan 
anvende geotermisk energi og den omgivende luft.
Geotermiske systemer udnytter den energi, der er lagret i vand, jord og klippe i de øverste 
400 m af undergrunden.
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Ændringsforslag 195
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver ofte 
betydelige mængder traditionel energi. 
Derfor bør effektiv termisk energi fra 
varmepumper, som udnytter luftens 
varme, og som opfylder de minimumskrav 
for effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen af, 
om der er overensstemmelse med målene i 
dette direktiv.

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver ofte 
betydelige mængder traditionel energi. 
Derfor bør luft-luft-varmepumper ikke 
medregnes ved opgørelsen af, om der er 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Eftersom varmepumper bruger betydelige mængder elektricitet, der eventuelt fremstilles ved 
hjælp af laveffektive ikke-vedvarende energikilder, kan de ikke betegnes som en vedvarende 
energikilde.

Ændringsforslag 196
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger (16) Varmepumper, som bruger 
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geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver 
ofte betydelige mængder traditionel energi. 
Derfor bør effektiv termisk energi fra 
varmepumper, som udnytter luftens 
varme, og som opfylder de minimumskrav 
for effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret 
ordning for tildeling af et EF-miljømærke, 
medregnes ved opgørelsen af, om der er 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.

geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. For at undgå 
fremme af forbruget af betydelige 
mængder traditionel energi, skal alle typer 
af varmepumper opfylde de 
minimumskrav for effektfaktoren, der er 
fastsat i Kommissionens beslutning 
2007/742/EF, i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen af, 
om den effektive termiske energi fra 
varmepumper er i overensstemmelse med 
målene i dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Uanset varmekilden (luft, vand eller jord) skal de mest effektive typer af varmepumper 
fremmes i overensstemmelse med det nye direktiv om et miljømærke (2007/42/EF).

Ændringsforslag 197
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra
den omgivende luft, til at flytte termisk
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver 
ofte betydelige mængder traditionel energi.
Derfor bør effektiv termisk energi fra 
varmepumper, som udnytter luftens 

(16) Varmepumper, som bruger varmen fra 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand 
eller fra den omgivende luft kræver i nogle 
tilfælde betydelige mængder traditionel 
energi til at flytte varmen til det ønskede 
temperaturniveau. Derfor bør effektiv 
termisk energi fra varmepumper, som 
opfylder de minimumskrav for 
effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, i 
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varme, og som opfylder de minimumskrav 
for effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret 
ordning for tildeling af et EF-miljømærke, 
medregnes ved opgørelsen af, om der er 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.

overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret 
ordning for tildeling af et EF-miljømærke, 
medregnes ved opgørelsen af, om der er 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Alle varmepumper kræver konventionel energi (el, naturgas osv.). Det er ikke relevant at 
skelne mellem forskellige typer af varmepumper.  Denne tilgang danner endvidere grundlag 
for det økomærke, der nævnes i betragtningen, hvor alle former for varmepumper (uanset om 
energikilden er varmen eller kulde) skal opfylde mindstekrav til effektivitet (af hensyn til 
effektiviteten ved opvarmning og afkøling).

Ændringsforslag 198
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver 
ofte betydelige mængder traditionel energi. 
Derfor bør effektiv termisk energi fra 
varmepumper, som udnytter luftens 
varme, og som opfylder de minimumskrav 
for effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret 

(16) Varmepumper, som bruger varmen fra 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand
eller fra den omgivende luft kræver i nogle 
tilfælde betydelige mængder traditionel 
energi til at flytte varmen til det ønskede 
temperaturniveau. Derfor bør 
varmepumper, som opfylder de 
minimumskrav for effektfaktoren, der er 
fastsat i Kommissionens beslutning 
2007/742/EF, i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen af, 
om der er overensstemmelse med målene i 
dette direktiv.
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ordning for tildeling af et EF-miljømærke, 
medregnes ved opgørelsen af, om der er 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Alle varmepumper kræver konventionel energi (el, naturgas osv.). Det er ikke relevant at 
skelne mellem forskellige typer af varmepumper.  Denne tilgang danner endvidere grundlag 
for det økomærke, der nævnes i betragtningen, hvor alle former for varmepumper (uanset om 
energikilden er varmen eller kulde) skal opfylde mindstekrav til effektivitet (af hensyn til 
effektiviteten ved opvarmning og afkøling).

Ændringsforslag 199
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver ofte 
betydelige mængder traditionel energi. 
Derfor bør effektiv termisk energi fra 
varmepumper, som udnytter luftens 
varme, og som opfylder de minimumskrav 
for effektfaktoren, der er fastsat i 
Kommissionens beslutning 2007/742/EF, 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en 
revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke, medregnes ved opgørelsen af, 
om der er overensstemmelse med målene i 
dette direktiv.

(16) Varmepumper, som bruger 
geotermiske ressourcer fra jord eller vand, 
og varmepumper, der bruger varmen fra 
den omgivende luft, til at flytte termisk 
energi til det ønskede temperaturniveau, 
kræver el for at fungere. Varmepumper, 
der udnytter varmen fra luften, kræver ofte 
betydelige mængder traditionel energi. 
Derfor bør effektiv termisk energi fra 
varmepumper, som udnytter geotermisk 
energi fra jord og vand, medregnes ved 
opgørelsen af, om der er overensstemmelse 
med målene i dette direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Varmepumper, som anvender varme fra den omgivende luft, er energieffektive instrumenter, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester. For at undgå, at 
energibesparelser medregnes to gange, bør energibesparelser af denne art ikke medregnes 
med henblik på dette direktiv.

Ændringsforslag 200
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt at støtte 
demonstrations- og markedsføringsfasen 
for decentrale anlæg til vedvarende 
energi. Der er mange fordele ved 
overgang til decentraliseret 
energiproduktion såsom anvendelse af 
lokale energikilder, kortere 
transportafstande og et mindsket tab ved 
energitransmission.  Desuden fremmes 
udviklingen i samfundet (ved at der 
skabes indkomstmuligheder og 
beskæftigelsesmuligheder på lokalt 
niveau) og samhørigheden. 

Or. en

Ændringsforslag 201
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) På længere sigt vil der ikke opstå 
konkurrenceforvridning som følge af, at 
de vedvarende energikilder støttes eller 
modtager tilskud.
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Or. de

Begrundelse

Støtte til vedvarende energikilder må ikke resultere i konkurrenceforvridning, idet målet må 
være, at disse kan klare sig selvstændigt og være konkurrencedygtige på markedet.

Ændringsforslag 202
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Genvinding af biomasse, navnlig 
tømmer, skal altid have forrang frem for 
anvendelse til fremstilling af energi.

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af biomasse må ikke påvirke genvindingen af denne negativt, især ikke for træs 
vedkommende.

Ændringsforslag 203
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at udnytte biomassens potentiale fuldt 
ud sikrer medlemsstaterne og EU en 
bedre anvendelse af de eksisterende 
reserver af tømmer og udviklingen af nye 
skovbrugssystemer.

Or. de
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Begrundelse

Kun en del af biomassens potentiale udnyttes, især når det gælder træ.  De nødvendige 
skovbrugssystemer bør forbedres for at øge andelen af vedvarende energikilder i denne 
sektor.

Ændringsforslag 204
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17d) Landbrugets produktion af 
fødevarer af høj kvalitet skal altid have 
forrang frem for anvendelse til 
energiproduktion. 

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af biomasse til energiformål må ikke være til skade for produktionen af 
fødevarer.

Ændringsforslag 205
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Importeret el, som er fremstillet af 
vedvarende energikilder uden for 
Fællesskabet, kan medregnes i 
medlemsstaternes mål. Men for at undgå, 
at der sker en nettostigning i 
drivhusgasemissionen ved, at de 
eksisterende vedvarende energikilder 
omledes og helt eller delvist erstattes af 
traditionelle energikilder, må kun 
elektricitet fra anlæg til vedvarende 

(18) Importeret el, som er fremstillet af 
vedvarende energikilder uden for 
Fællesskabet, kan medregnes i 
medlemsstaternes mål. For at sikre, at en 
given import kan spores og kontrolleres på 
pålidelig vis, bør den være omfattet af et 
system med oprindelsesgarantier. Derfor 
vil det blive overvejet at indgå aftaler med 
tredjelande om tilrettelæggelse af handlen 
med elektricitet fra vedvarende 
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energi, som er sat i drift efter direktivets 
ikrafttræden, medregnes. For at sikre, at 
en given import kan spores og kontrolleres 
på pålidelig vis, bør den være omfattet af et 
system med oprindelsesgarantier. Derfor 
vil det bliver overvejet at indgå aftaler med 
tredjelande om tilrettelæggelse af handlen 
med elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

energikilder.

Or. en

Begrundelse

Også anlæg, der allerede fungerer, kan medtages, hvis de opfylder kravene.

Ændringsforslag 206
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en gnidningsløs udvikling af vedvarende energi skal anvendelsen øges i så 
mange lande og regioner som muligt. Det skal derfor undgås at skabe nogen form for 
incitament til, at lande, der er økonomisk ringere stillet, eksporterer energi fra vedvarende 
energikilder frem for at anvende disse internt.

Ændringsforslag 207
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv forpligter ikke 
medlemsstaterne til at anerkende købet af 
en oprindelsesgaranti fra andre 
medlemsstater eller det tilsvarende køb af 
elektricitet som bidrag til opfyldelse af en 
national kvoteforpligtelse. Med henblik på 
at lette handelen med elektricitet fra 
vedvarende energikilder og for at øge 
gennemsigtigheden for forbrugerne, når 
disse skal vælge mellem elektricitet 
produceret fra ikke-vedvarende og 
elektricitet produceret fra vedvarende 
energikilder, er en oprindelsesgaranti for 
denne type elektricitet imidlertid 
nødvendig. Oprindelsesgarantiordninger 
indebærer ikke i sig selv en ret til at blive 
omfattet af de nationale støtteordninger i 
forskellige medlemsstater. Det er vigtigt, 
at alle former for elektricitet fra 
vedvarende energikilder er omfattet af en 
sådan oprindelsesgaranti.

Or. en
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Ændringsforslag 208
Esko Seppänen

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grund af princippet om 
engrosprissystemet for elektricitet udgør 
dette direktiv en "ny begyndelse" for 
investeringer i nukleare anlæg med 
nulemission. Derfor skal enhver ny 
investering i kernekraftanlæg føre til, at 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder forøges.

Or. en

Begrundelse

Investeringer i kerneenergi fører ikke til øgede emissioner, men investorerne skal tage hensyn 
til deres ansvar for samtidig at øge produktionen af vedvarende energi.

Ændringsforslag 209
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør klart skelnes mellem 
oprindelsesgarantier og salgbare grønne 
certifikater.

Or. en

Begrundelse

For at sikre åbenhed om den energi, der er anvendt til elektriciteten, og for at undgå 
forvridning på det frivillige marked for salgbare grønne certifikater, er det nødvendigt at 
skelne mellem de to kategorier. 
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Ændringsforslag 210
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne er ansvarlige for at nå 
deres individuelle mål for andelen af 
energi, der hidrører fra vedvarende 
energikilder. Der findes i medlemsstaterne 
forskellige ordninger for støtte til 
vedvarende energikilder i nationalt regi, 
herunder grønne certifikater, 
investeringsstøtte, skattefritagelse, -
nedsættelse eller -refusion og direkte 
prisstøtte. Et vigtigt middel til at nå målet 
for dette direktiv er at sikre, at disse 
ordninger fungerer hensigtsmæssigt, 
indtil der etableres en fællesskabsramme, 
således at investorernes tillid bevares.

Or. en

Begrundelse

Takket være en række hensigtsmæssigt udformede nationale støtteordninger kombineret med 
en velfungerende forvaltning er Europa førende på verdensplan med hensyn til vedvarende 
energi. Det må derfor sikres, at der med støtteordningerne kan ske en yderligere udvikling af 
vedvarende energikilder i Europa.

Ændringsforslag 211
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 18 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18d) Eftersom medlemsstaterne yder 
direkte og indirekte støtte til ikke-
vedvarende energikilder uden fuldt ud at 
internalisere de eksterne omkostninger, 
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forvrides det indre marked for energi til 
fordel for disse energikilder. Derfor kan 
relevant støtte til energi fra vedvarende 
kilder ikke betragtes som en forvridning 
af konkurrencen, men den bør ses som en 
faktor, der skaber mere ensartede vilkår. 
For at tilvejebringe ensartede 
konkurrencevilkår på det indre marked 
for energi skal medlemsstaterne kunne 
indføre incitamenter for at øge andelen af 
energi fra vedvarende energikilder på det 
indre marked for energi.

Or. en

Begrundelse

De vedvarende energikilder bidrager til miljøbeskyttelsen og forårsager ingen økologiske 
følgeomkostninger.  Derfor kan en passende godtgørelse med udgangspunkt i 
følgeomkostninger, der er undgået, ikke være konkurrencebegrænsende. 

Ændringsforslag 212
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for opfyldelsen af deres bindende nationale mål.  Den 
vellykkede udvikling af vedvarende energikilder i Europa skyldes hovedsageligt 
hensigtsmæssigt udformede nationale støtteordninger og en velfungerende forvaltning. I 
medfør af dette direktiv kan medlemsstaterne frit vælge, inden for hvilken sektor de vil gøre 
den største indsats. Det er derfor ikke nødvendigt, at have yderligere en 
fleksibilitetsmekanisme.

Ændringsforslag 213
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer.

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det ud over 
den fornødne nationale indsats både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer.

Or. en

Begrundelse

Der skal i første række gøres en indsats internt for at fremme vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 214
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer.

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer. På tilsvarende måde bør 
systemet med oprindelsesgarantier også 
gælde for biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der indebærer 
større fleksibilitet og færre omkostninger, 
når målene vedrørende biobrændstofferne 
skal nås. Der bør derfor også indføres 
bestemmelser om en ordning for 
omsættelige kreditter for biobrændstoffer 
og andre flydende biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantiordningen bør udvides til at omfatte biobrændstoffer i en særlig ordning 
for omsættelige kreditter for at skabe større fleksibilitet, hvad angår gennemførelsen af 
målene for biobrændstoffer, og for at undgå unødvendig fysisk transport af biobrændstoffer. 
Den foreslåede ordning vil fungere sammen med medlemsstaternes nuværende 
støtteordninger for biobrændstoffer såsom biobrændstofforpligtelserne og være baseret på og 
muliggøre harmonisering af de eksisterende ordninger for omsættelige biobrændstofkreditter, 
der allerede findes i de største medlemsstater.
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Ændringsforslag 215
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer.

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer. Såvel myndigheder som 
virksomheder bør kunne overdrage 
oprindelsesgarantier.

Or. en

Begrundelse

Det er virksomhederne, der træffer afgørelse om investeringer i projekter om vedvarende 
energi. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne selv kan besidde og overdrage 
oprindelsesgarantier på markedet. Dette princip bør udtrykkeligt anerkendes i direktivet.

Ændringsforslag 216
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 

(19) For at skabe mulighed for at mindske 
de omkostninger, der er forbundet med at 
opfylde direktivets mål, bør det både gøres 
lettere for en medlemsstat at forbruge 
energi, som er produceret fra vedvarende 
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energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer.

energikilder i en anden medlemsstat, og at 
lade medlemsstater medtage den energi til 
elektricitet, opvarmning og køling, som er 
forbrugt i en anden medlemsstat, i 
opgørelsen over deres egne nationale mål. 
Der bør derfor vedtages ensartede 
bestemmelser for udformningen og 
overdragelsen af oprindelsesgarantier i 
disse sektorer. Såvel myndigheder som 
virksomheder bør kunne overdrage 
oprindelsesgarantier.

Or. en

Ændringsforslag 217
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Den obligatoriske udstedelse, som der 
på anmodning skal ske af 
oprindelsesgarantier for energi til 
opvarmning eller køling, som er 
produceret fra vedvarende energikilder, 
bør begrænses til anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWth for at undgå, at mindre 
anlæg, herunder anlæg i husholdninger, 
pålægges unødigt store administrative 
byrder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for opfyldelsen af deres bindende nationale mål.  Den 
vellykkede udvikling af vedvarende energikilder i Europa skyldes hovedsageligt 
hensigtsmæssigt udformede nationale støtteordninger og en velfungerende forvaltning. I 
medfør af dette direktiv kan medlemsstaterne frit vælge, inden for hvilken sektor de vil gøre 
den største indsats. Det er derfor ikke nødvendigt, at have yderligere en 
fleksibilitetsmekanisme.
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Ændringsforslag 218
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Den obligatoriske udstedelse, som der 
på anmodning skal ske af 
oprindelsesgarantier for energi til 
opvarmning eller køling, som er produceret 
fra vedvarende energikilder, bør begrænses 
til anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWth for at undgå, at mindre anlæg, 
herunder anlæg i husholdninger, pålægges 
unødigt store administrative byrder.

(20) Den obligatoriske udstedelse, som der 
på anmodning skal ske af 
oprindelsesgarantier for energi til 
opvarmning eller køling, som er produceret 
fra vedvarende energikilder, bør begrænses 
til anlæg med en kapacitet på mindst 1 
MWth for at undgå, at mindre anlæg, 
herunder anlæg i husholdninger, pålægges 
unødigt store administrative byrder.

Or. de

Begrundelse

For at der også kan tages hensyn til mindre virksomheder, der udgør et betydeligt potentiale, 
ved opfyldelsen af målene for vedvarende energi, bør udstedelsen af oprindelsesgarantier 
udvides til at omfatte anlæg med en kapacitet på mindst 1MWth. 

Ændringsforslag 219
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstater bør kunne oprette 
ordninger med forhåndsgodkendelse med 
henblik på overdragelsen af 
oprindelsesgarantier til eller fra andre 
medlemsstater, hvis dette er nødvendigt 
for at sikre en sikker og afbalanceret 
energiforsyning, opfylde de miljømål, der 
ligger til grund for deres støtteordning, 
eller opfylde de mål, der er fastsat i dette 
direktiv. Sådanne ordninger bør 
begrænses til, hvad der er nødvendigt og 
rimeligt, og bør ikke blive et middel til 

udgår
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vilkårlig diskrimination.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for opfyldelsen af deres bindende nationale mål.  Den 
vellykkede udvikling af vedvarende energikilder i Europa skyldes hovedsageligt 
hensigtsmæssigt udformede nationale støtteordninger og en velfungerende forvaltning. I 
medfør af dette direktiv kan medlemsstaterne frit vælge, inden for hvilken sektor de vil gøre 
den største indsats. Det er derfor ikke nødvendigt, at have yderligere en 
fleksibilitetsmekanisme.

Ændringsforslag 220
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstater bør kunne oprette 
ordninger med forhåndsgodkendelse med 
henblik på overdragelsen af 
oprindelsesgarantier til eller fra andre 
medlemsstater, hvis dette er nødvendigt 
for at sikre en sikker og afbalanceret 
energiforsyning, opfylde de miljømål, der 
ligger til grund for deres støtteordning, 
eller opfylde de mål, der er fastsat i dette 
direktiv. Sådanne ordninger bør 
begrænses til, hvad der er nødvendigt og 
rimeligt, og bør ikke blive et middel til 
vilkårlig diskrimination.

udgår

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantierne er ikke omsættelige varer og kan ikke overdrages.



PE407.890v01-00 78/104 AM\728452DA.doc

DA

Ændringsforslag 221
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstater bør kunne oprette 
ordninger med forhåndsgodkendelse med 
henblik på overdragelsen af 
oprindelsesgarantier til eller fra andre 
medlemsstater, hvis dette er nødvendigt 
for at sikre en sikker og afbalanceret 
energiforsyning, opfylde de miljømål, der 
ligger til grund for deres støtteordning, 
eller opfylde de mål, der er fastsat i dette 
direktiv. Sådanne ordninger bør 
begrænses til, hvad der er nødvendigt og 
rimeligt, og bør ikke blive et middel til 
vilkårlig diskrimination.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det giver ingen mening at tillade, at medlemsstater indfører begrænsninger for overførslen af 
oprindelsesgarantier mellem medlemsstater på et europæisk indre marked for gas. Endvidere 
er sådanne begrænsninger ikke i tråd med den tredje energipakke, der netop sigter mod at 
tilskynde til grænseoverskridende handel med energi.

Ændringsforslag 222
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstater bør kunne oprette 
ordninger med forhåndsgodkendelse med 
henblik på overdragelsen af 
oprindelsesgarantier til eller fra andre 
medlemsstater, hvis dette er nødvendigt for 
at sikre en sikker og afbalanceret 
energiforsyning, opfylde de miljømål, der 

(21) Medlemsstater bør kunne oprette 
ordninger med forhåndsgodkendelse med 
henblik på overdragelsen af 
overførselsopgørelsescertifikater til eller 
fra andre medlemsstater, hvis dette er 
nødvendigt for at sikre en sikker og 
afbalanceret energiforsyning, opfylde de 
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ligger til grund for deres støtteordning, 
eller opfylde de mål, der er fastsat i dette 
direktiv. Sådanne ordninger bør begrænses 
til, hvad der er nødvendigt og rimeligt, og 
bør ikke blive et middel til vilkårlig 
diskrimination.

miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning, eller opfylde de mål, der er 
fastsat i dette direktiv. Sådanne ordninger 
bør begrænses til, hvad der er nødvendigt 
og rimeligt, og bør ikke blive et middel til 
vilkårlig diskrimination.

Or. en

Begrundelse

En ny og fleksibel metode til at opnå de nationale mål for vedvarende energi er indført i dette 
direktiv for de medlemsstater, som ønsker at vælge et sådant system. Det er vigtigt at skelne 
mellem oprindelsesgarantier, som, udelukkende anvendes til offentliggørelse, og certifikater 
for overførselsregnskaber, som udelukkende anvendes til målregnskaber.

Ændringsforslag 223
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når ordningen med harmoniserede 
oprindelsesgarantier er afprøvet, bør 
Kommissionen tage stilling til, om der 
skal foretages yderligere ændringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for opfyldelsen af deres bindende nationale mål.  Den 
vellykkede udvikling af vedvarende energikilder i Europa skyldes hovedsageligt 
hensigtsmæssigt udformede nationale støtteordninger og en velfungerende forvaltning. I 
medfør af dette direktiv kan medlemsstaterne frit vælge, inden for hvilken sektor de vil gøre 
den største indsats. Det er derfor ikke nødvendigt, at have yderligere en 
fleksibilitetsmekanisme.
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Ændringsforslag 224
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når ordningen med harmoniserede 
oprindelsesgarantier er afprøvet, bør 
Kommissionen tage stilling til, om der 
skal foretages yderligere ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 225
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når ordningen med harmoniserede 
oprindelsesgarantier er afprøvet, bør 
Kommissionen tage stilling til, om der 
skal foretages yderligere ændringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Betragtningen er overflødig.

Ændringsforslag 226
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at undgå sammenblanding med 
de støtteordninger, der findes for 

udgår



AM\728452DA.doc 81/104 PE407.890v01-00

DA

eksisterende anlæg, og forhindre, at 
producenter af vedvarende energi 
overkompenseres, bør kun 
oprindelsesgarantier, der er udstedt til 
anlæg bestilt efter dette direktivs 
ikrafttræden, eller som er udstedt for 
produktion som følge af, at kapaciteten i 
anlægget for vedvarende energi er udvidet 
efter denne dato, kunne overdrages 
mellem medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for opfyldelsen af deres bindende nationale mål.  Den 
vellykkede udvikling af vedvarende energikilder i Europa skyldes hovedsageligt 
hensigtsmæssigt udformede nationale støtteordninger og en velfungerende forvaltning. I 
medfør af dette direktiv kan medlemsstaterne frit vælge, inden for hvilken sektor de vil gøre 
den største indsats. Det er derfor ikke nødvendigt, at have yderligere en 
fleksibilitetsmekanisme.

Ændringsforslag 227
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at undgå sammenblanding med 
de støtteordninger, der findes for 
eksisterende anlæg, og forhindre, at 
producenter af vedvarende energi 
overkompenseres, bør kun 
oprindelsesgarantier, der er udstedt til 
anlæg bestilt efter dette direktivs 
ikrafttræden, eller som er udstedt for 
produktion som følge af, at kapaciteten i 
anlægget for vedvarende energi er udvidet 
efter denne dato, kunne overdrages 
mellem medlemsstater.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Oprindelsesgarantierne er ikke omsættelige varer og kan ikke overdrages.

Ændringsforslag 228
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at undgå sammenblanding med 
de støtteordninger, der findes for 
eksisterende anlæg, og forhindre, at 
producenter af vedvarende energi 
overkompenseres, bør kun 
oprindelsesgarantier, der er udstedt til 
anlæg bestilt efter dette direktivs 
ikrafttræden, eller som er udstedt for 
produktion som følge af, at kapaciteten i
anlægget for vedvarende energi er udvidet 
efter denne dato, kunne overdrages 
mellem medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 229
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at undgå sammenblanding med de 
støtteordninger, der findes for eksisterende 
anlæg, og forhindre, at producenter af 
vedvarende energi overkompenseres, bør 
kun oprindelsesgarantier, der er udstedt til 
anlæg bestilt efter dette direktivs 
ikrafttræden, eller som er udstedt for 
produktion som følge af, at kapaciteten i 
anlægget for vedvarende energi er udvidet 
efter denne dato, kunne overdrages mellem 

(23) For at undgå sammenblanding med de 
støtteordninger, der findes for eksisterende 
anlæg, og forhindre, at producenter af 
vedvarende energi overkompenseres, bør 
kun overførselsopgørelsescertifikater, der 
er udstedt til anlæg bestilt efter dette 
direktivs ikrafttræden, eller som er udstedt 
for produktion som følge af, at kapaciteten 
i anlægget for vedvarende energi er udvidet 
efter denne dato, kunne overdrages mellem 
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medlemsstater. medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

En ny og fleksibel metode til at opnå de nationale mål for vedvarende energi er indført i dette 
direktiv for de medlemsstater, som ønsker at vælge et sådant system. Det er vigtigt at skelne 
mellem oprindelsesgarantier, som, udelukkende anvendes til offentliggørelse, og certifikater 
for overførselsregnskaber, som udelukkende anvendes til målregnskaber.

Ændringsforslag 230
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det har vist sig, at manglen på 
gennemsigtige regler og koordination 
mellem de forskellige bevillingsorganer 
står i vejen for anvendelsen af vedvarende 
energi. Der bør derfor tages hensyn til den 
særlige struktur inden for sektoren for 
vedvarende energikilder, navnlig når de 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
skal revidere deres administrative 
procedurer for meddelelse af bevillinger til 
opførelse og drift af anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning og køling fra 
vedvarende energikilder. Administrative 
godkendelsesprocedurer bør strømlines 
med klare frister for anlæg, der bruger 
energi fra vedvarende energikilder. 
Byplanlægning og byggeanvisninger bør 
tilpasses, således at der tages hensyn til 
omkostningseffektivt og miljøvenligt 
opvarmnings-, kølings- og eludstyr drevet 
af vedvarende energi.

(24) Det har vist sig, at manglen på 
gennemsigtige regler og koordination 
mellem de forskellige bevillingsorganer 
står i vejen for anvendelsen af vedvarende 
energi. Der bør derfor tages hensyn til den 
særlige struktur inden for sektoren for 
vedvarende energikilder, navnlig når de 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
skal revidere deres administrative 
procedurer for meddelelse af bevillinger til 
opførelse og drift af anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning og køling fra 
vedvarende energikilder. Der bør oprettes 
et enkelt administrativt organ, der skal 
være ansvarligt alle de nødvendige 
godkendelser. Dette organ bør oprettes på 
det niveau, der er nærmest projekterne, 
helst på kommunalt eller regionalt 
niveau. Administrative 
godkendelsesprocedurer bør strømlines 
med klare frister for anlæg, der bruger 
energi fra vedvarende energikilder. 
Byplanlægning og byggeanvisninger bør 
tilpasses, således at der tages hensyn til 
omkostningseffektivt og miljøvenligt 
opvarmnings-, kølings- og eludstyr drevet 
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af vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Den hurtige udvikling af vedvarende energikilder bremses ofte af komplicerede procedurer, 
for mange beslutningsniveauer og manglende koncentration. Etstedsbetjenening bør 
foretrækkes. Det betyder dog ikke, at den myndighed, der udsteder godkendelsen, kun skal 
befindes sig på nationalt niveau.  Såfremt kommunerne har udarbejdet deres egne planer for 
vedvarende energi, skal de opmuntres og eventuelt være den myndighed, der er ansvarlig for 
koncentrationen i samarbejde med det næstfølgende forvaltningsniveau. 

Ændringsforslag 231
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det har vist sig, at manglen på 
gennemsigtige regler og koordination 
mellem de forskellige bevillingsorganer 
står i vejen for anvendelsen af vedvarende 
energi. Der bør derfor tages hensyn til den 
særlige struktur inden for sektoren for 
vedvarende energikilder, navnlig når de 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
skal revidere deres administrative 
procedurer for meddelelse af bevillinger til 
opførelse og drift af anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning og køling fra 
vedvarende energikilder. Administrative 
godkendelsesprocedurer bør strømlines 
med klare frister for anlæg, der bruger 
energi fra vedvarende energikilder. 
Byplanlægning og byggeanvisninger bør 
tilpasses, således at der tages hensyn til 
omkostningseffektivt og miljøvenligt 
opvarmnings-, kølings- og eludstyr drevet 
af vedvarende energi.

(24) Det har vist sig, at manglen på 
gennemsigtige regler og koordination 
mellem de forskellige bevillingsorganer 
står i vejen for anvendelsen af vedvarende 
energi. Der bør derfor tages hensyn til den 
særlige struktur inden for sektoren for 
vedvarende energikilder, navnlig når de 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
skal revidere deres administrative 
procedurer for meddelelse af bevillinger til 
opførelse og drift af anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning og køling fra 
vedvarende energikilder. Der bør oprettes 
et enkelt administrativt organ, der skal 
være ansvarligt alle de nødvendige 
godkendelser.  Administrative 
godkendelsesprocedurer bør strømlines 
med klare frister for anlæg, der bruger 
energi fra vedvarende energikilder. 
Byplanlægning og byggeanvisninger bør 
tilpasses, således at der tages hensyn til 
omkostningseffektivt og miljøvenligt 
opvarmnings-, kølings- og eludstyr drevet 
af vedvarende energi.
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Or. en

Begrundelse

Der er ofte mange administrative forhindringer for brugen af vedvarende energi, og da der 
findes mange små og mellemstore virksomheder i sektoren, bør disse begrænses mest muligt.

Ændringsforslag 232
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) På nationalt og regionalt plan har 
regler og forpligtelser om minimumskrav 
til anvendelse af vedvarende energi i 
nyopførte og istandsatte bygninger ført til 
en betydelig stigning i brugen af 
vedvarende energi. Der bør anspores til at 
anvende disse foranstaltninger i videre 
udstrækning i Europa, og mere 
energieffektive anvendelser af vedvarende 
energi i byggeforskrifter bør udbredes.

(26) På nationalt og regionalt plan har 
regler og forpligtelser om minimumskrav 
til anvendelse af vedvarende energi i 
nyopførte bygninger ført til en betydelig 
stigning i brugen af vedvarende energi. Der 
bør anspores til at anvende disse 
foranstaltninger i videre udstrækning i 
Europa, og mere energieffektive 
anvendelser af vedvarende energi i 
byggeforskrifter bør udbredes.

Or. de

Begrundelse

De minimumskrav, der er fastsat med disse regler og forpligtelser, skal udelukkende gælde for 
nye bygninger.

Ændringsforslag 233
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) På nationalt og regionalt plan har 
regler og forpligtelser om minimumskrav 

(26) På nationalt og regionalt plan har 
regler og forpligtelser om minimumskrav 
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til anvendelse af vedvarende energi i 
nyopførte og istandsatte bygninger ført til 
en betydelig stigning i brugen af 
vedvarende energi. Der bør anspores til at 
anvende disse foranstaltninger i videre 
udstrækning i Europa, og mere 
energieffektive anvendelser af vedvarende 
energi i byggeforskrifter bør udbredes.

til anvendelse af vedvarende energi i 
nyopførte bygninger ført til en betydelig 
stigning i brugen af vedvarende energi. Der 
bør anspores til at anvende disse 
foranstaltninger i videre udstrækning i 
Europa, og mere energieffektive 
anvendelser af vedvarende energi i 
byggeforskrifter bør udbredes.

Or. de

Begrundelse

Kravet om anvendelse af vedvarende energikilder i istandsatte bygninger udgør en 
uforholdsmæssigt stor byrde for ejerne. I almindelig resulterer istandsættelse i sig selv i 
betydelige muligheder for energibesparelser. Desuden findes der i nogle medlemsstater 
fredningsbestemmelser, der ikke er forenelige med kravet om anvendelsen af vedvarende 
energi.

Ændringsforslag 234
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) På nationalt og regionalt plan har 
regler og forpligtelser om minimumskrav 
til anvendelse af vedvarende energi i 
nyopførte og istandsatte bygninger ført til 
en betydelig stigning i brugen af 
vedvarende energi. Der bør anspores til at 
anvende disse foranstaltninger i videre 
udstrækning i Europa, og mere 
energieffektive anvendelser af vedvarende 
energi i byggeforskrifter bør udbredes.

(26) På nationalt og regionalt plan har 
regler og forpligtelser om minimumskrav i 
forbindelse med vedvarende energi i 
nyopførte og istandsatte bygninger ført til 
en betydelig stigning i brugen af 
vedvarende energi. Der bør anspores til at 
anvende disse foranstaltninger i videre 
udstrækning i Europa, og mere 
energieffektive bygninger bør udbredes.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af vedvarende energi, inklusive passive former, bør fremmes i byggesektoren. 
Dette skal dog ske som led i en overordnet tilgang, der sigter på at begrænse det samlede 
energiforbrug i sektoren og i de enkelte bygninger, når der er tale om nye eller 
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moderniserede bygninger.

Ændringsforslag 235
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Brændstofpriserne har været 
stigende, og energifattigdom rammer nu 
et stigende antal borgere i EU, og derfor 
bør brugernes omkostninger behandles  i 
forbindelse med fremme af energi fra 
vedvarende energikilder Der er behov for 
en integreret tilgang for at bekæmpe 
brændstoffattigdom, ligesom denne 
tilgang skal omfatte sociale 
foranstaltninger og beskyttelse af sårbare 
brugere parallelt med forbedringer af 
energieffektiviteten i boliger og 
langsigtede miljømål med henblik på at 
reducere CO2- udledningerne.

Or. en

Ændringsforslag 236
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Europa-Parlamentet opfordrede i 
sin beslutning af 14. februar 2006 med 
henstillinger til Kommissionen om 
opvarmning og afkøling fra vedvarende 
energikilder 1 til skatte- og afgiftslettelser, 
direkte investeringsstøtte, 
lovgivningsforanstaltninger og andre 
ordninger til fremme af anvendelsen af 
systemer med vedvarende energi og lokal-
og fjernvarme/fjernkøling ved hjælp af 



PE407.890v01-00 88/104 AM\728452DA.doc

DA

vedvarende energikilder.
_______________________________

1 EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 115.

Or. en

Begrundelse

I sin beslutning om fremme af vedvarende energikilder af 14. februar 2006 anerkendte 
Europa-Parlamentet betydningen af lokal- og fjernvarme/fjernkøling for opnåelsen af EU's 
mål om 20 % energi fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 237
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af energi fra vedvarende 
energikilder.

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af energi fra vedvarende 
energikilder og hybridsystemer, der 
kombinerer konventionel energi og 
vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Hybride vedvarende og konventionelle energisystemer kan være den optimale økonomiske og 
miljøvenlige fremgangsmåde for indførelse af vedvarende energikilder inden for sektorerne 
for opvarmning, køling og elektricitet.  Forbrugerne skal orienteres korrekt, så de kan træffe 
et informeret valg om, hvordan energiforbruget kan nedsættes, om tilhørende emissioner og 
anvendelsen af naturlige ressourcer. 



AM\728452DA.doc 89/104 PE407.890v01-00

DA

Ændringsforslag 238
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af energi fra vedvarende 
energikilder.

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af energi fra vedvarende 
energikilder og hybridsystemer, der 
kombinerer konventionel energi og 
vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Hybride vedvarende og konventionelle energisystemer kan være den optimale økonomiske og 
miljøvenlige fremgangsmåde for indførelse af vedvarende energikilder inden for sektorerne 
for opvarmning, køling og elektricitet.  Forbrugerne skal orienteres korrekt, så de kan træffe 
et informeret valg om, hvordan energiforbruget kan nedsættes, om tilhørende emissioner og 
anvendelsen af naturlige ressourcer. 

Ændringsforslag 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af energi fra vedvarende 
energikilder.

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af energi fra vedvarende 
energikilder og hybridsystemer, der 
kombinerer konventionel energi og 
vedvarende energikilder.

Or. en
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Begrundelse

Hybride vedvarende og konventionelle energisystemer kan være den optimale økonomiske og 
miljøvenlige fremgangsmåde for indførelse af vedvarende energikilder inden for sektorerne 
for opvarmning, køling og elektricitet.  Forbrugerne skal orienteres korrekt, så de kan træffe 
et informeret valg om, hvordan energiforbruget kan nedsættes, om tilhørende emissioner og 
anvendelsen af naturlige ressourcer. 

Ændringsforslag 240
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af energi fra vedvarende 
energikilder.

(27) Utilstrækkelig oplysning og 
uddannelse, navnlig i opvarmnings- og 
kølingssektoren, bør afhjælpes for at 
fremme brugen af såvel energi fra 
vedvarende energikilder som højeffektiv 
teknologi.

Or. en

Begrundelse

Der bør formuleres resultatorienterede politikker snarere end middelorienterede politikker. 
Der er derfor brug for den bedst mulige kombination af vedvarende energikilder og 
højeffektiv teknologi i stedet for en mulighed for at vælge en af løsningerne. Endvidere er 
lokale vedvarende energikilder ikke altid disponible for en given bygning.

Ændringsforslag 241
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(28) Der er behov for en koordineret 
indsats for at forbedre 
uddannelsesmulighederne, og det bør være 
muligt for mindre virksomheder, der 
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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.

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, 
gælder betingelserne for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i direktiv 
2005/36/EF. Disse betingelser bør også 
gælde for montører, der er certificeret i en 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Direktiv 2005/36/EF omhandler anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det skal 
fortsat gælde for montører, der frivilligt er certificeret i overensstemmelse med direktivet om 
vedvarende energi. Installation af udstyr til anvendelse af vedvarende energi udgør kun en del 
af f.eks. varmeteknikerens arbejde. Certificering til udførelse af en del af arbejdet i et 
reguleret erhverv indebærer ikke ret til at udøve erhvervet som sådan.  Retsgrundlaget for 
spørgsmål i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er EF-
traktatens artikel 47.
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Ændringsforslag 242
Werner Langen

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.

Or. de

Begrundelse

Direktiv 2005/36/EF omhandler anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det skal 
fortsat gælde for montører, der frivilligt er certificeret i overensstemmelse med direktivet om 
vedvarende energi. Installation af udstyr til anvendelse af vedvarende energi udgør kun en del 
af f.eks. varmeteknikerens arbejde. Certificering til udførelse af en del af arbejdet i et 
reguleret erhverv indebærer ikke retten til at udøve erhvervet som sådan.  Retsgrundlaget for 
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spørgsmål i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er EF-
traktatens artikel 47.

Ændringsforslag 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

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, 
gælder betingelserne for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i direktiv 
2005/36/EF. Disse betingelser bør også 
gælde for montører, der er certificeret i en 
medlemsstat.

Or. de
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Begrundelse

Direktiv 2005/36/EF omhandler anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det skal 
fortsat gælde for montører, der frivilligt er certificeret i overensstemmelse med direktivet om 
vedvarende energi. Installation af udstyr til anvendelse af vedvarende energi udgør kun en del 
af f.eks. varmeteknikerens arbejde. Certificering til udførelse af en del af arbejdet i et 
reguleret erhverv indebærer ikke retten til at udøve erhvervet som sådan.  Retsgrundlaget for 
spørgsmål i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er EF-
traktatens artikel 47.

Ændringsforslag 244
Anja Weisgerber

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, 
gælder betingelserne for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i direktiv 
2005/36/EF. Disse betingelser bør også 
gælde for montører, der er certificeret i en 
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medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Direktiv 2005/36/EF omhandler anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det skal 
fortsat gælde for montører, der frivilligt er certificeret i overensstemmelse med direktivet om 
vedvarende energi. Installation af udstyr til anvendelse af vedvarende energi udgør kun en del 
af f.eks. varmeteknikerens arbejde. Certificering til udførelse af en del af arbejdet i et 
reguleret erhverv indebærer ikke retten til at udøve erhvervet som sådan.  Retsgrundlaget for 
spørgsmål i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er EF-
traktatens artikel 47.

Ændringsforslag 245
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Kraftvarmeværker udgør den bedst 
mulige kombination af fordelene ved de 
forskellige vedvarende energikilder, idet 
de både er lige så pålidelige og effektive 
som traditionelle store kraftværker. 
Kommissionen bør tilvejebringe 
incitamenter for udbygningen af og 
yderligere forskning i kraftvarmeværker.  
På denne måde kan den øgede produktion 
af energi ved hjælp af vedvarende 
energikilder i Europa udnyttes bedre, idet 
kraftvarmeværker er i stand til at 
sammenkoble og styre den vind-, sol-, 
biomasse og vandkraftenergi, der 
fremstilles spredt i hele Europa.

Or. de

Begrundelse

Med kraftvarmeværker kan fordele og ulemper ved de vedvarende energikilder kombineres, 
og på denne måde kan både vind- og solenergi, der kun leverer energi efter tilgængelighed, 
sammenkobles og styres, ved at der også anvendes energi fra biogas og vandkraft.
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Ændringsforslag 246
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Selv om direktiv 2005/36/EF 
fastlægger krav om gensidig anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
herunder for arkitekter, er der stadig behov 
for at sikre, at arkitekter og planlæggere 
omhyggeligt tager stilling til, hvordan
energi fra vedvarende energikilder kan 
indgå i deres planer og design. 
Medlemsstaterne bør derfor give klare 
retningslinjer. Retningslinjerne gives med 
forbehold af bestemmelserne i direktiv 
2005/36/EF, særlig artikel 46 og 49.

(29) Selv om direktiv 2005/36/EF 
fastlægger krav om gensidig anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
herunder for arkitekter, er der stadig behov 
for at sikre, at arkitekter og planlæggere 
omhyggeligt tager stilling til, hvordan 
vedvarende energikilder og højeffektiv 
teknologi kan kombineres optimalt i deres 
planer og design. Medlemsstaterne bør 
derfor give klare retningslinjer.
Retningslinjerne gives med forbehold af 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF, 
særlig artikel 46 og 49.

Or. en

Begrundelse

Der bør formuleres resultatorienterede politikker snarere end middelorienterede politikker. 
Der er derfor brug for den bedst mulige kombination af vedvarende energikilder og 
højeffektiv teknologi i stedet for en mulighed for at vælge en af løsningerne. Endvidere er 
lokale vedvarende energikilder ikke altid disponible for en given bygning.
Energieffektivitet er af afgørende betydning for gennemførelsen af 2020-målene. Det er så 
meget desto vigtigere for bygninger, eftersom der på dette område er gode muligheder for at 
forbedre energieffektiviteten.

Ændringsforslag 247
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Selv om direktiv 2005/36/EF 
fastlægger krav om gensidig anerkendelse 

(29) Selv om direktiv 2005/36/EF 
fastlægger krav om gensidig anerkendelse 
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af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
herunder for arkitekter, er der stadig behov 
for at sikre, at arkitekter og planlæggere 
omhyggeligt tager stilling til, hvordan 
energi fra vedvarende energikilder kan 
indgå i deres planer og design. 
Medlemsstaterne bør derfor give klare 
retningslinjer. Retningslinjerne gives med 
forbehold af bestemmelserne i direktiv 
2005/36/EF, særlig artikel 46 og 49.

af erhvervsmæssige kvalifikationer,
herunder for arkitekter, er der stadig behov 
for at sikre, at arkitekter og planlæggere 
omhyggeligt tager stilling til, hvordan 
vedvarende energikilder og højeffektiv 
teknologi kan kombineres optimalt i 
deres planer og design. Medlemsstaterne 
bør derfor give klare retningslinjer. 
Retningslinjerne gives med forbehold af 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF, 
særlig artikel 46 og 49.

Or. en

Begrundelse

Der bør formuleres resultatorienterede politikker snarere end middelorienterede politikker. 
Der er derfor brug for den bedst mulige kombination af vedvarende energikilder og 
højeffektiv teknologi i stedet for en mulighed for at vælge en af løsningerne. Endvidere er 
lokale vedvarende energikilder ikke altid disponible for en given bygning. Energieffektivitet er 
af afgørende betydning for gennemførelsen af 2020-målene. Det er derfor især vigtigt for 
bygninger, eftersom der på dette område er gode muligheder for at skabe energieffektivitet.

Ændringsforslag 248
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Der er behov for en betydelig støtte 
til integration i forsyningsnettet af 
anvendeligheden af vedvarende energi og 
for kortvarig lagring af energi (f.eks. 
batterier) til "integreret" 
energiproduktion.

Or. en

Begrundelse

Den manglende balance mellem udbud af og efterspørgsel efter vedvarende energi 
forudsætter en effektiv midlertidig lagringskapacitet.
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Ændringsforslag 249
Vittorio Prodi

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 el- og gasnettet bør være 
objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende, og der bør tages behørigt 
hensyn til de fordele, som decentrale 
produktionsanlæg bibringer nettet.

Or. it

Begrundelse

Bestemmelserne bør udvides til at omfatte produktionen af gas ved hjælp af vedvarende 
energikilder.

Ændringsforslag 250
Umberto Guidoni

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, navnlig ved hjælp af en specifik 
ordning for deling af omkostningerne ved 
tilslutning til nettet. 

Or. it
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Ændringsforslag 251
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) For de producenter af elektricitet, 
som ønsker at udnytte potentialet fra de 
vedvarende energikilder i Fællesskabets 
randområder såsom øregioner og 
regioner med lav befolkningstæthed, bør 
der gælde rimelige 
tilslutningsomkostninger. På denne måde 
kan det sikres, at de ikke stilles ringere 
end producenter i områder, der er mere 
centralt beliggende, industrialiserede og 
tætbefolkede.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens understreges det, at omkostningerne ved tilslutning til nettet skal være 
"gennemsigtige" og "ikke-diskriminerende". Dette skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved, 
men der er risiko for afvigelser, hvis princippet om ikke-diskrimination misfortolkes.  Ved at 
forbyde enhver politik, der ikke har som sigte at sikre ensartede konkurrencevilkår, tages der 
ikke hensyn til de særlige behov, som de isolerede samfund har. 

Ændringsforslag 252
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den myndighed, der har ansvar for 
forvaltning af godkendelse, certificering 
og licensudstedelse i forbindelse med 
vedvarende energi, skal være objektiv, 
gennemsigtig, ikke-diskriminerende og 
proportional, når den træffer afgørelse 
om specifikke projekter. Derfor skal 
ethvert misbrug af kunstigt skabte byrder 
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for vedvarende energi som f.eks. 
klassificering af projekter vedrørende 
vedvarende energi sammen med anlæg, 
der rummer en betydelig sundhedsrisiko, 
afvises.

Or. en

Begrundelse

Der skal være forbud mod uberettigede administrative barrierer for udviklingen af 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 253
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Under visse omstændigheder er det 
ikke muligt fuldt ud at sikre transmission 
og distribution af elektricitet fra 
vedvarende energikilder uden at påvirke 
nettets pålidelighed og sikkerhed. I så fald 
kan det være hensigtsmæssigt at yde 
økonomisk kompensation til de 
pågældende producenter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtninger ubegrundet.
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Ændringsforslag 254
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Under visse omstændigheder er det 
ikke muligt fuldt ud at sikre transmission 
og distribution af elektricitet fra 
vedvarende energikilder uden at påvirke 
nettets pålidelighed og sikkerhed. I så fald 
kan det være hensigtsmæssigt at yde 
økonomisk kompensation til de 
pågældende producenter.

(31) Under visse omstændigheder er det 
ikke muligt fuldt ud at sikre transmission 
og distribution af elektricitet fra 
vedvarende energikilder uden at påvirke 
nettets pålidelighed og sikkerhed. I så fald 
skal det være muligt at forlange, at 
netoperatøren undersøger, om 
netkapaciteten kan undersøges.

Or. de

Begrundelse

Flertallet af medlemsstaterne støtter allerede produktionen af elektricitet fra vedvarende 
energikilder med faste indkoblingsgodtgørelser, der betales af samfundet. For f.eks. 
elektricitetens vedkommende resulterer sådanne godtgørelser i højere priser. Skal der 
fremover også ydes kompensation i de tilfælde, hvor den yderligere producerede strøm ikke 
kan optages af nettet, f.eks. i stormvejr for vindenergiens tilfælde, vil dette føre til en 
yderligere stigning i elpriserne, men det vil ikke fremme målsætningen om at udbygge nettet.

Ændringsforslag 255
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Den energi, der produceres af 
offshore-vindenergianlæg, som befinder 
sig uden for territorialfarvandene, 
tillægges den medlemsstat, som 
anlæggene er tilkoblet.

Or. de
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Begrundelse

I nogle medlemsstater befinder offshore-vindmølleparkerne sig uden for statens 
territorialfarvand.  Der skal også tages hensyn til disse anlæg.

Ændringsforslag 256
Claude Turmes

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 biomasse til 
energiformål bør være miljømæssigt og 
socialt bæredygtig. Der bør derfor være 
krav om, at biomasse til energiformål, som 
anvendes for at opfylde målene i direktivet, 
og biomasse til energiformål, der nyder 
godt af nationale støtteordninger, opfylder 
kriterierne om miljømæssig og social 
bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

Alle anvendelser for biomasse skal være omfattet af kriterier for miljømæssig og social 
bæredygtighed. 

Ændringsforslag 257
Umberto Guidoni

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 

(34) (34) Produktionen af biobrændstof bør 
miljømæssigt set være bæredygtig og i 
overensstemmelse med 
arbejdslovgivningen. Der bør derfor være 
krav om, at biobrændstoffer, som anvendes 
for at opfylde målene i direktivet, og 
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kriterierne om miljømæssig 
bæredygtighed.

biobrændstoffer, der nyder godt af 
nationale støtteordninger, opfylder 
kriterierne om miljømæssig bæredygtighed 
og overholder ILO-konventioner om 
arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår.

Or. it

Begrundelse

Overholdelse af arbejdslovgivningen bør være et hovedkriterium på linje med miljømæssig 
bæredygtighed, og ratificeringen og gennemførelsen af ILO's grundlæggende 
arbejdsstandarder bør kontrolleres.

Ændringsforslag 258
Lambert van Nistelrooij

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

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at kun  biobrændstoffer og flydende biobrændstoffer, men ikke andre 
former for biomasse skulle være bæredygtige. 
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Ændringsforslag 259
Britta Thomsen

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 
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 og social 
bæredygtighed. 

Or. en
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