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Ændringsforslag 260
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Indførelsen af kriterier om 
miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer tjener intet formål, hvis 
det fører til produkter, som ikke opfylder 
kriterierne, og som derfor i stedet for at 
blive anvendt som biobrændstoffer 
anvendes som flydende biobrændsel i 
opvarmnings- og elsektoren. Kriterierne 
om miljømæssig bæredygtighed bør derfor 
også gælde flydende biobrændsler 
generelt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kriterierne skal ikke blot gælde flydende biobrændsler og biobrændstoffer men også 
biomasse generelt, som ligeledes anvendes i opvarmnings- og elsektoren.

Ændringsforslag 261
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Indførelsen af kriterier om 
miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer tjener intet formål, hvis 
det fører til produkter, som ikke opfylder 
kriterierne, og som derfor i stedet for at 
blive anvendt som biobrændstoffer 
anvendes som flydende biobrændsel i 
opvarmnings- og elsektoren. Kriterierne 
om miljømæssig bæredygtighed bør derfor 

(35) Indførelsen af kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer tjener intet formål, hvis 
det fører til produkter, som ikke opfylder 
kriterierne, og som derfor i stedet for at 
blive anvendt som biomasse eller 
biobrændstoffer anvendes som flydende 
biobrændsel i opvarmnings- eller 
elsektoren. Kriterierne om miljømæssig 
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også gælde flydende biobrændsler generelt. bæredygtighed bør derfor også gælde 
biomasse og flydende biobrændsler 
generelt.

Or. de

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør gælde for alle typer bioenergikilder. Rammebetingelser bør 
udvikles for hhv. biobrændstoffer, andre flydende biobrændsler til opvarmning og biomasse.

Ændringsforslag 262
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(36) Det Europæiske Råd af marts 2007 i 
Bruxelles opfordrede Kommissionen til at 
fremlægge et samlet direktiv om 
anvendelsen af alle vedvarende 
energikilder, som kunne indeholde kriterier 
og bestemmelser, der skal sikre en 
bæredygtig produktion og anvendelse af 
alle typer biomasse til energi. Sådanne 
kriterier om bæredygtighed bør derfor 
indgå i direktivet. For at undgå at 
erhvervslivet får ekstra udgifter og 
forhindre den manglende miljømæssige 
sammenhæng, der ville være forbundet 
med en mindre koordineret indsats, er det 
vigtigt, at bæredygtighedskriterierne for 
biobrændstoffer til transport i dette 
direktiv og i direktiv 98/70/EF afstemmes.

Or. en
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Begrundelse

Bæredygtighedskriterierne, der er udviklet for dette direktiv, skal gælde for alle faste, 
gasformige og flydende brændstoffer til energiformål, som er fremstillet på grundlag af 
biomasse. Disse kriterier skal være i overensstemmelse med kriterierne i andre dele af EU-
retten, specielt direktivet om brændstofkvalitet på transportområdet.

Ændringsforslag 263
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Alle anvendelser for biomasse burde allerede være inkluderet.
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Ændringsforslag 264
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør gælde for alle typer bioenergikilder. Rammebetingelser bør 
udvikles for hhv. biobrændstoffer, andre flydende biobrændsler til opvarmning og biomasse.
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Ændringsforslag 265
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sl

Ændringsforslag 266
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvis jord med store kulstoflagre eller 
megen vegetation omlægges for at dyrke 
råmaterialer til biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, vil noget af det 

(37) Hvis områder med store kulstoflagre i 
jord eller vegetation omlægges for at dyrke 
råmaterialer til biomasse til energiformål, 
vil noget af det lagrede kulstof som regel 
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lagrede kulstof som regel blive frigivet til 
atmosfæren og føre til dannelsen af 
kuldioxid. De negative følger heraf for 
mængden af drivhusgas overgår i visse 
tilfælde langt den positive virkning af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Ved beregning af, hvor 
meget især biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler reducerer
mængden af drivhusgas, bør der tages 
højde for den fulde kulstofvirkning af 
sådanne omlægninger. Det er nødvendigt 
for at sikre, at der i beregningen af 
drivhusgasbesparelser tages hensyn til de 
samlede virkninger af kulstof ved brugen 
af biobrændstoffer og andre 
biobrændsler.

blive frigivet til atmosfæren og føre til 
dannelse af kuldioxid. De negative følger 
heraf for mængden af drivhusgas overgår i 
visse tilfælde langt den positive virkning af 
brændstoffet lavet af biomasse. Ved 
beregning af, hvor meget mængden af 
drivhusgas reduceres, bør der tages højde 
for den fulde kulstofvirkning af sådanne 
direkte eller indirekte omlægninger.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterierne, der er udviklet for dette direktiv, skal gælde for alle faste, 
gasformige og flydende brændstoffer til energiformål, som er fremstillet på grundlag af 
biomasse. Hvad angår grænseværdien for emissionsbesparelser for kulstof er det imidlertid 
overraskende, at Kommissionen kun har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet 
sammenlignelige værdier for kulstofudledning fra flydende brændstoffer lavet af biomasse. 
Tilsvarende tal for gasformig og fast biomasse til energiformål bør fremgå af direktivet.

Ændringsforslag 267
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvis jord med store kulstoflagre eller 
megen vegetation omlægges for at dyrke 
råmaterialer til biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, vil noget af det 
lagrede kulstof som regel blive frigivet til 
atmosfæren og føre til dannelsen af 
kuldioxid. De negative følger heraf for 
mængden af drivhusgas overgår i visse 

(37) Hvis områder med store kulstoflagre i 
jord eller vegetation omlægges for at dyrke 
råmaterialer til biomasse, vil noget af det 
lagrede kulstof som regel blive frigivet til 
atmosfæren og føre til dannelsen af 
kuldioxid. De negative følger heraf for 
mængden af drivhusgas overgår i visse 
tilfælde langt den positive virkning af 
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tilfælde langt den positive virkning af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Ved beregning af, hvor 
meget især biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler reducerer mængden 
af drivhusgas, bør der tages højde for den 
fulde kulstofvirkning af sådanne 
omlægninger. Det er nødvendigt for at
sikre, at der i beregningen af 
drivhusgasbesparelser tages hensyn til de 
samlede virkninger af kulstof ved brugen 
af biobrændstoffer og andre flydende
biobrændsler.

biomassen. Ved beregning af, hvor meget 
bestemte typer biomasse reducerer 
mængden af drivhusgas, bør der tages 
højde for den fulde kulstofvirkning af 
sådanne omlægninger. Dette er nødvendigt 
for at sikre, at der i beregningen af 
drivhusgasbesparelser tages hensyn til de 
samlede virkninger af kulstof ved brugen 
af biomasse.

Or. en

Begrundelse

Ikke kun biobrændstoffer og flydende biobrændsel men alle typer af biomasse, der anvendes, 
bør være miljømæssigt bæredygtige.

Ændringsforslag 268
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvis jord med store kulstoflagre eller 
megen vegetation omlægges for at dyrke 
råmaterialer til biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, vil noget af det 
lagrede kulstof som regel blive frigivet til 
atmosfæren og føre til dannelsen af 
kuldioxid. De negative følger heraf for 
mængden af drivhusgas overgår i visse 
tilfælde langt den positive virkning af 
biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Ved beregning af, hvor 
meget især biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler reducerer mængden 
af drivhusgas, bør der tages højde for den 
fulde kulstofvirkning af sådanne 
omlægninger. Det er nødvendigt for at 

(37) Hvis områder med store kulstoflagre i 
jord eller vegetation omlægges for at dyrke 
råmaterialer til biobrændstoffer og andre 
former for energi, vil noget af det lagrede 
kulstof som regel blive frigivet til 
atmosfæren og føre til dannelse af 
kuldioxid. De negative følger heraf for 
mængden af drivhusgas overgår i visse 
tilfælde langt den positive virkning af 
biomasse, biobrændstoffer og flydende 
biobrændsler. Ved beregning af, hvor 
meget biomasse samt bestemte typer 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler reducerer mængden af 
drivhusgas, bør der tages højde for den 
fulde kulstofvirkning af sådanne 
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sikre, at der i beregningen af 
drivhusgasbesparelser tages hensyn til de 
samlede virkninger af kulstof ved brugen 
af biobrændstoffer og andre biobrændsler.

omlægninger. Dette er nødvendigt for at 
sikre, at der i beregningen af 
drivhusgasbesparelser tages hensyn til de 
samlede virkninger af kulstof ved brugen 
af biomasse, biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler.

Or. sl

Ændringsforslag 269
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(38) For at undgå konkurrence om 
fødevarer og foderstoffer og set i lyset af 
klimaproblematikkens hastende karakter
og de mulige betydelige negative 
virkninger af indirekte ændringer i 
arealanvendelsen på udledningen af 
drivhusgasser, bør der ikke ske en 
omlægning af arealer, der anvendes til 
produktion af fødevarer og foderstoffer,
med henblik på fremstilling af 
transportbrændstoffer.
Transportbrændstoffer fremstillet af 
biomasse bør begrænses til produktion på 
basis af affald eller restprodukter, 
braklagte, marginale eller ødelagte jorder 
uden høj biodiversitet og med en 
nettofordel for drivhusgasser eller på 
basis af øget produktivitet på jorder, hvor 
der allerede dyrkes biomasse til 
transportbrændstoffer.
Opgørelser af verdens kulstoflagre førte til 

den konklusion, at vådområder og konstant 
skovbevoksede områder ikke bør anvendes
til produktion af biomasse til 
energiformål.

Or. en
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Begrundelse

Filosofien bag ordførerens tilgang er at operere med tilladte kategorier, dvs. at affald eller 
restprodukter, braklagte, marginale eller ødelagte jorder og øget produktivitet på jorder, 
hvor der allerede dyrkes biomasse til transportbrændstoffer, tillades, snarere end at operere 
med ikke-tilladte kategorier, som Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag 270
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sandsynligvis falder andre typer landområder ind under nævnte kategori. Muligheden for at 
udelukke andre typer landområder fra biomasseproduktion skal holdes åben.
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Ændringsforslag 271
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.
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Ændringsforslag 272
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ansvaret bør klart fordeles mellem leverandøren af biobrændstoffet, som er ansvarlig for at 
anskaffe sig et gyldigt certifikat, og brændstofforhandleren, som er ansvarlig for at aflevere 
certifikatet som en del af redegørelsen for at sikre overensstemmelse. Leverandøren af 
biobrændstoffet er et direkte led i biobrændstofforsyningskæden og har derfor adgang til alle 
data vedrørende drivhusgasser og bæredygtighed, hvorfor han bør holdes ansvarlig. Tydelig 
ansvarstildeling styrker ejerskab, overholdelse af reglerne og dataenes fuldstændighed. 
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Ændringsforslag 273
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Arealer med store kulstoflagre i 
jordbunden eller vegetationen bør heller 
ikke anvendes til udvikling af andre 
vedvarende energiprojekter, som f.eks. 
opførelse af vindmøller og dertil hørende 
veje, herunder "flydende veje" og anden 
infrastruktur. Indvirkningen af sådanne 
projekter på tørvearealer vil uundgåeligt 
føre til udtørring af tørvemose over store 
områder og udledning af lagret kulstof i 
atmosfæren, hvilket fører til dannelse af 
kuldioxid. 

Or. en

Begrundelse

Tørvejord udgør et kulstofdræn. Anlæggelse af vindmølleparker, "flydende veje" og anden 
infrastruktur fører til forstyrrelser af den naturlige afvanding og udtørring af tørv og udleder 
således store mængder kuldioxid i atmosfæren, hvilket skaber flere kulstofudledninger, end en 
vindmøllepark nogen sinde vil kunne spare.

Ændringsforslag 274
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre
flydende biobrændsler og den stigende 
verdensomspændende efterspørgsel bør 
ikke have den virkning, at områder med 
stor biodiversitet ødelægges. Sådanne 
udtømmelige ressourcer, hvis værdi for 
menneskeheden er anerkendt i diverse 

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

er anerkendt i diverse internationale 
instrumenter, bør bevares. Forbrugere i 
Fællesskabet ville desuden finde det 
moralsk forkasteligt, hvis et øget forbrug af 
brændstoffer fra biomasse betød, at 
områder med stor biodiversitet blev 
ødelagt.

Or. en

Begrundelse

Filosofien bag ordførerens tilgang er at operere med tilladte kategorier, dvs. at affald eller 
restprodukter, braklagte, marginale eller ødelagte jorder og øget produktivitet på jorder, 
hvor der allerede dyrkes biomasse til transportbrændstoffer tillades, snarere end at operere 
med ikke-tilladte kategorier, som Kommissionen foreslår.
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Ændringsforslag 275
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
verdensomspændende efterspørgsel bør 
ikke have den virkning, at områder med 
stor biodiversitet ødelægges. Sådanne 
udtømmelige ressourcer, hvis værdi for 
menneskeheden er anerkendt i diverse 
internationale instrumenter, bør bevares. 
Forbrugere i Fællesskabet ville desuden 
finde det moralsk forkasteligt, hvis et øget 
forbrug af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler betød, at områder 
med stor biodiversitet blev ødelagt. Af 
ovennævnte grunde skal der fastsættes 
kriterier, som sikrer, at biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler kun er 
omfattet af incitamenterne, hvis der er 
garanti for, at de ikke stammer fra områder 
med stor biodiversitet, eller at udvindelsen 
af råmaterialerne ikke har haft negativ 
indvirkning på biodiversiteten. Ifølge de 
valgte kriterier betragtes skove som 
biologisk mangfoldige, hvis der er tale om
primær skov (efter definitionen anvendt af 
FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation
(FAO) i dennes oversigt over verdens 
skove, eller hvis de er beskyttet i henhold 
til nationale love om naturbeskyttelse.
Områder, hvor der sker indsamling af 
andre skovprodukter end træ, betragtes 
som biologisk mangfoldige, forudsat at 
menneskets påvirkning af miljøet er lille. 
Nogle træer kan dog være blevet fjernet. 
Andre typer skov, som defineret af FAO, 
såsom omdannet naturskov, delvis 
naturskov og plantager bør ikke betragtes 
som primær skov. Visse græsarealer har 
også stor biodiversitet, og det er derfor 
hensigtsmæssigt, at biobrændstoffer fra 
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værende videnskabelige fakta og relevante 
internationale normer.

råmaterialer fra sådanne områder ikke er 
kvalificeret til incitamenterne i dette 
direktiv, hvis det høstes på en måde, som 
har negativ indvirkning på 
biodiversiteten. Kommissionen bør 
fastsætte hensigtsmæssige kriterier og/eller 
geografiske udstrækninger for at definere 
sådanne græsarealer med stor biodiversitet 
i overensstemmelse med de til rådighed 
værende videnskabelige fakta og relevante 
internationale normer.

Or. en

Begrundelse

“Skov, der er uforstyrret af nogen væsentlig menneskelig aktivitet”, er et upræcist begreb, 
som primært har været anvendt til statistiske formål. Der findes ingen utvetydig fortolkning 
af, hvilke skove der hører til denne kategori. Definitionen skaber risiko for, at et ukendt antal 
skove, der forvaltes bæredygtigt og anvendes på normal økonomisk vis, ville blive 
kategoriseret som uberørte skove med en biologisk mangfoldighed, som derfor ikke kan 
medregnes i biobrændstofmålet på 10 %.

Ændringsforslag 276
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
verdensomspændende efterspørgsel bør 
ikke have den virkning, at områder med 
stor biodiversitet ødelægges. Sådanne 
udtømmelige ressourcer, hvis værdi for 
menneskeheden er anerkendt i diverse 
internationale instrumenter, bør bevares. 
Forbrugere i Fællesskabet ville desuden 
finde det moralsk forkasteligt, hvis et øget 
forbrug af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler betød, at områder 
med stor biodiversitet blev ødelagt. Af 
ovennævnte grunde skal der fastsættes 

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

er garanti for, at de ikke stammer fra 
områder med stor biodiversitet. Ifølge de 
valgte kriterier betragtes skove, blandt 
andre typer landområder, som biologisk 
mangfoldige, hvis de er uforstyrret af 
nogen væsentlig menneskelig aktivitet 
(efter definitionen anvendt af FN's 
Fødevare- og Landbrugsorganisation, FN's 
Økonomiske Kommission for Europa og 
Ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa), eller hvis de er 
beskyttet i henhold til nationale love om 
naturbeskyttelse. Visse græsarealer har 
også stor biodiversitet, og det er derfor 
hensigtsmæssigt, at biomasse fra 
råmaterialer fra sådanne områder ikke er 
kvalificeret til incitamenterne i dette 
direktiv. Kommissionen bør fastsætte 
hensigtsmæssige kriterier og/eller 
geografiske udstrækninger for at definere 
sådanne græsarealer med stor biodiversitet 
og andre typer landområder, som er 
biologisk mangfoldige i overensstemmelse 
med de til rådighed værende 
videnskabelige fakta og relevante 
internationale normer.

Or. en

Begrundelse

Sandsynligvis falder andre typer landområder ind under nævnte kategori. Muligheden for at 
fritage andre typer landområder fra biomasseproduktion skal holdes åben.

Ændringsforslag 277
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 

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

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

Or. sl
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Ændringsforslag 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
verdensomspændende efterspørgsel bør 
ikke have den virkning, at områder med 
stor biodiversitet ødelægges. Sådanne 
udtømmelige ressourcer, hvis værdi for 
menneskeheden er anerkendt i diverse 
internationale instrumenter, bør bevares. 
Forbrugere i Fællesskabet ville desuden 
finde det moralsk forkasteligt, hvis et øget 
forbrug af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler betød, at områder 
med stor biodiversitet blev ødelagt. Af 
ovennævnte grunde skal der fastsættes 
kriterier, som sikrer, at biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler kun er 
omfattet af incitamenterne, hvis der er 
garanti for, at de ikke stammer fra områder 
med stor biodiversitet.

(39) Incitamenterne i dette direktiv til at 
fremstille biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og den stigende 
verdensomspændende efterspørgsel bør 
ikke have den virkning, at områder med 
stor biodiversitet ødelægges. Sådanne 
udtømmelige ressourcer, hvis værdi for 
menneskeheden er anerkendt i diverse 
internationale instrumenter, bør bevares. 
Forbrugere i Fællesskabet ville desuden 
finde det moralsk forkasteligt, hvis et øget 
forbrug af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler betød, at områder 
med stor biodiversitet blev ødelagt. Af 
ovennævnte grunde skal der fastsættes 
kriterier, som sikrer, at biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler kun er 
omfattet af incitamenterne, hvis der er 
garanti for, at de ikke stammer fra områder, 
hvor der hidtil har været stor biodiversitet, 
og hvis biodiversitet risikerer at blive 
truet.

Or. es

Begrundelse

Ved at anlægge og dyrke palmeplantager er det muligt at skabe en niche, hvor der kan 
udvikles ny biodiversitet. Det, man bør undgå, er at ødelægge allerede eksisterende 
biodiversitet ved at plante de forkerte steder.
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Ændringsforslag 279
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Selvom energi fra biomasse ikke bør 
fremstilles af råmaterialer fra 
landområder med anerkendt høj 
biodiversitet eller fra jord med store 
kulstoflagre, såsom primær skov, kan 
presset på naturskov stadig være stort som 
en utilsigtet konsekvens af den øgede 
produktion af biobrændstoffer. Når 
efterspørgslen efter vegetabilske olier for 
eksempel stiger på grund af en øget 
efterspørgsel efter biodiesel, kan en mulig 
konsekvens være, at skovområder ryddes 
til fordel for produktion af sojabønner 
eller palmeolie. I visse tilfælde kan 
sådanne skovrydninger finde sted, selvom 
de er ulovlige ifølge nationale eller 
internationale bestemmelser. Desuden er 
en eller anden form for pres på 
landressourcerne en uundgåelig 
konsekvens af, at man øger omfanget af 
en stort set hvilken som helst arealintensiv 
aktivitet. Ikke desto mindre er det vigtigt, 
at EU sørger for, at der er incitamenter til 
at minimere risikoen for sådanne 
følgevirkninger, og specielt bør EU 
prioritere at fremme ordninger til 
beskyttelse af tropisk regnskov, såsom 
kompensation for at undlade skovrydning.

Or. en

Begrundelse

Begrebet ”skov, der er uforstyrret af nogen væsentlig menneskelig aktivitet” bør erstattes af 
”primær skov”, jf. begrundelsen til betragtning 39. Biomasse fra konstant skovbevoksede 
områder er ikke forbudt, sålænge skovområdet ikke ødelægges og omformes til en anden type 
landområde for at producere biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 280
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(40) Hvis råmaterialer til biomasse til 
energiformål produceres i EU, skal de
opfylde kriterierne for import såvel som 
EU’s miljøkrav til landbrug.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde de samme bæredygtighedskriterier for biomasse til energiformål, hvad enten 
den stammer fra tredjelande eller fremstilles i EU.

Ændringsforslag 281
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(40) Hvis biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler fremstilles af 
råmaterialer produceret i EU, skal de også 
opfylde EU's miljøkrav til landbrug.

Or. it



AM\728453DA.doc 23/111 PE407.891v01-00

DA

Ændringsforslag 282
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(40) Hvis biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler fremstilles af 
råmaterialer produceret i EU, skal de også 
opfylde EU's miljøkrav til landbrug. 
Tilsvarende kriterier bør gælde for import 
fra tredjelande, i den udstrækning det er 
administrativt og teknisk muligt.

Or. en

Begrundelse

Der bør så vidt muligt være lige konkurrencevilkår mellem EU-lande og tredjelande.

Ændringsforslag 283
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Kriterierne for miljøbæredygtighed er 
kun effektive, hvis de fører til en ændret 
adfærd blandt markedsaktørerne. 
Markedsaktørerne ændrer kun adfærd, 
hvis der er en prisgevinst ved de 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne, i 
forhold til dem, der ikke gør det. Ifølge 
massebalancemetoden til kontrol af 
overensstemmelse, er der en direkte 
forbindelse mellem fremstillingen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne, og 
forbruget af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler i Fællesskabet, 
som giver en fornuftig balance mellem 

udgår
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udbud og efterspørgsel og sikrer en 
prisfordel, der er større end i systemer, 
hvor en sådan forbindelse ikke findes. 
Massebalancemetoden bør anvendes til 
kontrol af overensstemmelse for at sikre, 
at biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne om 
miljøbæredygtighed, kan sælges til en 
højere pris, og at systemets integritet 
bevares samtidig med, at industrien ikke 
pålægges en urimelig byrde. Andre 
kontrolmetoder bør dog undersøges.

Or. en

Begrundelse

Ethvert system vil sende signaler til markedet og belønne fremstilling af bæredygtige 
biobrændstoffer. Derfor bør den europæiske metode til sikring af biobrændstoffers 
bæredygtighed ikke foreskrive en metode til informationsstyring gennem forsyningskæden. 
Fleksibilitet sikrer, at den mest passende metode benyttes.

Ændringsforslag 284
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Kriterierne for miljøbæredygtighed er 
kun effektive, hvis de fører til en ændret 
adfærd blandt markedsaktørerne. 
Markedsaktørerne ændrer kun adfærd, 
hvis der er en prisgevinst ved de 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne, i 
forhold til dem, der ikke gør det. Ifølge 
massebalancemetoden til kontrol af 
overensstemmelse, er der en direkte 
forbindelse mellem fremstillingen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne, og 
forbruget af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler i Fællesskabet, 
som giver en fornuftig balance mellem 

udgår
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udbud og efterspørgsel og sikrer en 
prisfordel, der er større end i systemer, 
hvor en sådan forbindelse ikke findes. 
Massebalancemetoden bør anvendes til 
kontrol af overensstemmelse for at sikre, 
at biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne om 
miljøbæredygtighed, kan sælges til en 
højere pris, og at systemets integritet 
bevares samtidig med, at industrien ikke 
pålægges en urimelig byrde. Andre 
kontrolmetoder bør dog undersøges.

Or. en

Begrundelse

Ethvert system vil sende signaler til markedet og belønne fremstilling af bæredygtige 
biobrændstoffer. Derfor bør den europæiske metode til sikring af biobrændstoffers 
bæredygtighed ikke foreskrive en metode til informationsstyring gennem forsyningskæden. 
Fleksibilitet sikrer, at den mest passende metode benyttes.

Ændringsforslag 285
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Kriterierne for miljøbæredygtighed er 
kun effektive, hvis de fører til en ændret 
adfærd blandt markedsaktørerne. 
Markedsaktørerne ændrer kun adfærd, hvis 
der er en prisgevinst ved de
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne, i 
forhold til dem, der ikke gør det. Ifølge 
massebalancemetoden til kontrol af 
overensstemmelse, er der en direkte 
forbindelse mellem fremstillingen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne, og 
forbruget af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler i Fællesskabet, som 

(41) Kriterierne for miljøbæredygtighed er 
kun effektive, hvis de fører til en ændret 
adfærd blandt markedsaktørerne. 
Markedsaktørerne ændrer kun adfærd, hvis 
der er en prisgevinst ved den biomasse til 
energiformål, som opfylder kriterierne, i 
forhold til den, der ikke gør det. Ifølge 
massebalancemetoden til kontrol af 
overensstemmelse, er der en direkte 
forbindelse mellem fremstillingen af
biomasse til energiformål, som opfylder 
kriterierne, og forbruget af biomasse til 
energiformål i Fællesskabet, som giver en 
fornuftig balance mellem udbud og 
efterspørgsel og sikrer en prisfordel, der er 
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giver en fornuftig balance mellem udbud 
og efterspørgsel og sikrer en prisfordel, der 
er større end i systemer, hvor en sådan 
forbindelse ikke findes. 
Massebalancemetoden bør anvendes til 
kontrol af overensstemmelse for at sikre, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som opfylder kriterierne om 
miljøbæredygtighed, kan sælges til en 
højere pris, og at systemets integritet 
bevares samtidig med, at industrien ikke 
pålægges en urimelig byrde. Andre 
kontrolmetoder bør dog undersøges.

større end i systemer, hvor en sådan 
forbindelse ikke findes. 
Massebalancemetoden bør anvendes til 
kontrol af overensstemmelse for at sikre, at 
biomasse til energiformål, som opfylder 
kriterierne om miljøbæredygtighed, kan 
sælges til en højere pris, og at systemets 
integritet bevares samtidig med, at 
industrien ikke pålægges en urimelig 
byrde. Andre kontrolmetoder bør dog 
undersøges.

Or. en

Begrundelse

Metoden til kontrol af overensstemmelse bør omfatte alle typer biomasse til energiformål.

Ændringsforslag 286
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Det er i Fællesskabets interesse at 
fremme udviklingen af multilaterale og 
bilaterale aftaler og frivillige internationale 
eller nationale ordninger, der sætter 
standarder for fremstillingen af 
bæredygtige biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler og certificerer, at 
produktionen af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler opfylder disse 
standarder. Af den grund bør det være 
muligt at beslutte, at sådanne aftaler eller 
ordninger giver pålideligt bevismateriale 
og pålidelige oplysninger, forudsat at de 
opfylder rimelige krav om pålidelighed, 
gennemsigtighed og uafhængig revision.

(42) Det er i Fællesskabets interesse at 
fremme udviklingen af multilaterale aftaler 
og frivillige internationale eller nationale 
ordninger, der sætter standarder for 
fremstillingen af bæredygtige 
transportbrændstoffer fremstillet af 
biomasse og certificerer, at produktionen 
af transportbrændstoffer fremstillet af 
biomasse opfylder disse standarder. Af den 
grund bør det være muligt at beslutte, 
hvilke procedurer der er nødvendige for at 
sikre, at sådanne aftaler eller ordninger 
giver pålideligt bevismateriale og 
pålidelige oplysninger, forudsat at de 
opfylder rimelige krav om pålidelighed, 
gennemsigtighed og uafhængig revision.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med den ændrede definition af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 287
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at beskytte den 
energiintensive industris globale 
konkurrenceevne ved at begrænse 
ekstraomkostninger ved vedvarende 
energi på deres energiudgifter.

Or. en

Begrundelse

Europæiske energiintensive industrier konkurrerer globalt, dvs. priserne på deres varer og 
serviceydelser fastsættes af verdensmarkedet. Derfor vil den forventede stigning i de 
europæiske energipriser på grund af udgifterne til at støtte den vedvarende energi stille dem 
dårligere end deres globale konkurrenter. Energiintensive industrier bør derfor beskyttes mod 
de byrder, en eventuel støtteordning måtte medføre.

Ændringsforslag 288
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Der er nødvendigt at fastsætte klare 
regler for beregningen af 
drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer 

(43) Det er nødvendigt at fastsætte klare 
regler for beregningen af 
drivhusgasemissioner fra biomasse til 
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og andre flydende biobrændsler og de 
tilsvarende fossile brændstoffer, der 
sammenlignes med.

energiformål og de tilsvarende fossile 
brændstoffer, der sammenlignes med.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har kun forelagt Europa-Parlamentet og Rådet sammenlignelige værdier for 
kulstofudledning fra flydende brændstoffer lavet af biomasse. Tilsvarende tal bør udarbejdes 
for gasformig og fast biomasse til energiformål og fremgå af direktivet, hvis vi ønsker at 
dække alle typer biomasse til energiformål.

Ændringsforslag 289
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Der er nødvendigt at fastsætte klare 
regler for beregningen af 
drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer 
og andre flydende biobrændsler og de 
tilsvarende fossile brændstoffer, der 
sammenlignes med.

(43) Det er nødvendigt at fastsætte klare 
regler for beregningen af 
drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer 
og andre flydende biobrændsler og de 
tilsvarende fossile brændstoffer, der 
sammenlignes med, på basis af anerkendt 
og aktuel fysisk og teknisk information.

Or. de

Begrundelse

For at sikre, at gennemskuelige og klare data altid er til rådighed for beregning af 
drivhusgasemissioner, skal der fastlægges anerkendte og aktuelle beregningsmetoder.
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Ændringsforslag 290
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) Enhver støttemekanisme, herunder  
økonomiske incitamenter, der indføres af 
medlemsstater til fordel for omfattende 
produktion og forbrug af vedvarende 
energi i transportsektoren, bør stå i 
rimeligt forhold til reduktionen af 
drivhusgasemissionerne.
Støttemekanismer bør især fremme 
anvendelsen af biomasse, biobrændstoffer 
og andre flydende biobrændsler med 
større reduktioner af 
drivhusgasemissionerne end krævet i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Støttemekanismer bør fremme store reduktioner af drivhusgasemissionerne. Medlemsstaterne 
bør have lov til om nødvendigt at indføre yderligere bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag 291
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde, bør der udfærdiges en 
liste over standardværdier for gængse 
biobrændstofproduktionsveje. 
Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler bør altid kunne regnes for 
at føre til den drivhusgasbesparelse, der er 
opført på listen. Hvis standardværdien for 

(45) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde, bør der udfærdiges en 
liste over standardværdier for dele af de 
gængse biobrændstofproduktionsveje. 
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drivhusgasbesparelser fra en 
produktionsvej ligger under det krævede 
minimumsniveau for 
drivhusgasbesparelser, bør producenter, 
som ønsker at påvise, at de lever op til 
dette minimumsniveau, have ret til at 
bevise, at de reelle emissioner fra deres 
fremstillingsproces er lavere end dem, 
man gik ud fra i beregningen af 
standardværdierne.

Or. en

Begrundelse

Alle europæiske producenter skal levere originale dyrkningsdata. Der opstilles ingen 
standardværdier. Standardværdier for dyrkningsdata i bilag VII gælder kun produktion uden 
for EU.

Ændringsforslag 292
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For ikke at opmuntre til, at der 
dyrkes råmaterialer til biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler på steder, 
hvor det ville føre til høje 
drivhusgasemissioner, bør brugen af 
standardværdier for dyrkning begrænses 
til områder, hvor en sådan virkning med 
stor sikkerhed kan udelukkes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle europæiske producenter skal levere originale dyrkningsdata. Der opstilles ingen 
standardværdier. Standardværdier for dyrkningsdata i bilag VII gælder kun produktion uden 
for EU.
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Ændringsforslag 293
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen tungtvejende grund til at vente med at opstille bæredygtighedskriterier for 
alle typer biomasse til energiformål. De fleste bæredygtighedskriterier, som er gældende for 
transportbrændstoffer og andre flydende brændsler fremstillet af biomasse, kan umiddelbart 
overføres på fast biomasse. Beregningen af drivhusgasemissioner fra fast biomasse til 
energiformål og de tilsvarende fossile brændstoffer, der sammenlignes med, skal dog uddybes 
med henblik på at få et samlet sæt kriterier for alle typer biomasse til energiformål.

Ændringsforslag 294
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. sl
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Ændringsforslag 295
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør gælde for alle typer bioenergikilder. Rammebetingelser bør 
udvikles for hhv. biobrændstoffer, andre flydende biobrændsler til opvarmning og biomasse.

Ændringsforslag 296
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(47) Effektiv, bæredygtig anvendelse af 
biomasse fremstillet af restprodukter fra 
land- og skovbrug og husholdningsaffald 
bør fremmes. Energiafgrøder bør 
udelukkende plantes i tilfælde, hvor 
analyser har vist, at anvendelse af dyrkbar 
jord til energiproduktion er foreneligt med  
anvendelse af jorden til 
fødevareproduktion.

Or. it
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Begrundelse

Anvendelse af biomasse til energiformål er af væsentlig betydning, men det er også 
nødvendigt at skaffe sig viden om, hvorvidt dette på nogen måde kan forvride 
fødevarepriserne, og at afbøde en sådan forvridning, hvis den opstår.

Ændringsforslag 297
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Omkostningseffektiv, bæredygtig 
anvendelse af biomasse som energikilde 
bør fremmes. I lyset af at anvendelsen af 
biomasse til energiformål kan medføre 
markedsforvridninger, skovrydning, 
forbrug af vandressourcer og højere 
fødevarepriser, er det nødvendigt at 
udvikle andre typer biomasse, som er 
alment tilgængelige på lokalt niveau, 
fremme brugen heraf og gøre dem i stand 
til at trænge ind på markedet.

Or. it

Begrundelse

For at undgå at større brug af biomasse til energiformål skal udgøre en risiko i retning af 
højere fødevarepriser, masseskovrydning og vandmangel, er det nødvendigt at fremme brugen 
af andre typer biomasse, som der findes rigelige mængder af på lokalt niveau og gøre dem i 
stand til at trænge ind på markedet.

Ændringsforslag 298
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 299
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(48) Hvis målet om en andel af 
biobrændstoffer på 5 % skal kunne 
opfyldes, skal der markedsføres diesel med 
større iblanding af biodiesel, end hvad 
EN590/2004-standarden foreskriver.

Or. it

Ændringsforslag 300
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(48) Hvis målet om en andel af 
biobrændstoffer på 7 % skal kunne 
opfyldes, skal der markedsføres diesel med 
større iblanding af biodiesel, end hvad 
EN590/2004-standarden foreskriver.

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 
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bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 301
Mechtild Rothe og Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(48) Hvis målet om en andel af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport på 10 %  i 2020 skal kunne 
opfyldes, skal der markedsføres diesel med 
større iblanding af biodiesel end, hvad 
EN590/2004-standarden foreskriver.

Or. en

Ændringsforslag 302
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sikre, at det bliver økonomisk 
rentabelt at anvende biobrændstoffer, som 
bygger på et større udvalg af råmaterialer, 
bør disse biobrændstoffer veje tungere i 
de nationale biobrændstofforpligtelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis denne ekstra bonus for at opfylde målet om vedvarende energi blev tilladt, ville det 
skabe et smuthul i den forstand, at den samlede mængde vedvarende energi, der blev 
produceret, ville blive reduceret til den mængde, der gives bonus for. Den såkaldte anden 
generation fremmes bedre ved at have en høj tærskel for reduktion af drivhusgasser som dén, 
der foreslås i denne betænkning, dvs. mindst 60 %, uden at bringe målene for vedvarende 
energi i fare.
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Ændringsforslag 303
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sikre, at det bliver økonomisk 
rentabelt at anvende biobrændstoffer, som 
bygger på et større udvalg af råmaterialer, 
bør disse biobrændstoffer veje tungere i de 
nationale biobrændstofforpligtelser.

(49) For at sikre, at det bliver økonomisk 
rentabelt at anvende biobrændstoffer, som 
bygger på et større udvalg af råmaterialer, 
bør disse biobrændstoffer have 
differentierede, obligatoriske mål.

Or. en

Begrundelse

Ifølge forslaget til direktiv bør biobrændstoffer fremstillet af affald, restprodukter, 
celluloseholdige nonfood-materialer og lignocelluloseholdige materialer tælle dobbelt i 
forhold til overholdelse af de nationale målsætninger. Den foreslåede ordning kunne 
imidlertid betyde, at en væsentligt mindre mængde biobrændstoffer kommer på markedet. For 
at undgå denne afledte effekt, foreslår vi, at disse særlige biobrændstoffer fremmes efter den 
model, der har været brugt i USA: en bestemt procentdel af målet skal opfyldes ved brug af 
biobrændstoffer fra disse råmaterialer.

Ændringsforslag 304
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sikre, at det bliver økonomisk 
rentabelt at anvende biobrændstoffer, som 
bygger på et større udvalg af råmaterialer, 
bør disse biobrændstoffer veje tungere i de 
nationale biobrændstofforpligtelser.

(49) For at sikre, at det bliver økonomisk 
rentabelt at anvende biobrændstoffer, som 
bygger på et større udvalg af råmaterialer, 
bør disse biobrændstoffer veje tungere i de 
nationale biobrændstofforpligtelser og 
fremmes mere intensivt på 
fællesskabsniveau.

Or. de
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Begrundelse

Andengenerations biobrændstoffer bør støttes mere, hvis deres effektivitet skal øges i løbet af 
de kommende år.

Ændringsforslag 305
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Der er behov for regelmæssig 
rapportering for konstant at sætte fokus på 
fremskridt i udviklingen af vedvarende 
energi på nationalt plan og EU-plan.

(50) Der skal være pligt til regelmæssig,  
ubureaukratisk rapportering for at sætte 
fokus på fremskridt i udviklingen af 
vedvarende energi på nationalt plan og EU-
plan.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne udarbejder allerede en mængde rapporter, så det er vigtigt at sikre, at 
bureaukratiet ikke tager overhånd.

Ændringsforslag 306
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) Medlemsstaterne opererer på 
nationalt niveau med forskellige 
støttemekanismer for vedvarende energi, 
som også kan variere for de forskellige 
sektorer inden for vedvarende energi. På 
langt sigt kunne man forestille sig en 
harmoniseret ramme på EU-plan for 
støtteordninger rettet mod alle sektorerne 
inden for vedvarende energi. [I december 
2012] bør Kommissionen vurdere 
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virkningerne af de eksisterende 
støtteordninger og mulighederne for at 
foreslå en harmoniseret, markedsbaseret 
europæisk støtteordning for anvendelse af 
vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Det bør være så omkostningseffektivt som muligt at opfylde målsætningerne for vedvarende 
energi, men samtidig bør udviklingen af flest mulige teknologier fremmes. I dag eksisterer der 
27 forskellige nationale støtteordninger, og der er en risiko for, at medlemsstaterne overbyder 
hinanden for at opfylde deres målsætninger, hvilket gør det unødvendigt dyrt at opfylde 
målsætningerne. For at bevare investorernes tillid er det vigtigt, at de nationale 
støtteordninger ikke ændres pludseligt. Derfor bør Kommissionen vurdere de eksisterende 
støtteordninger og mulighederne for at indføre en harmoniseret, markedsbaseret ordning.

Ændringsforslag 307
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) Med henblik på at skabe en stabil, 
vedvarende ramme for udviklingen af 
vedvarende energi bør Kommissionen 
senest i 2016 offentliggøre en køreplan 
for vedvarende energi efter 2020. 
Køreplanen kan indeholde muligheder for 
harmonisering af nationale 
støtteordninger og for fuld integration af 
elektricitet og biogas fremstillet af 
vedvarende energikilder på de generelle 
EU-markeder for elektricitet og gas. 

Or. en

Begrundelse

Industrien for vedvarende energi er en ny industri, som for nuværende har behov for støtte, 
men når tiden er inde, er den nødt til at blive integreret i det generelle energimarked. 
Industrien for vedvarende energi har brug for god tid til at tilpasse sig eventuelle ændringer i 
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bestemmelserne efter 2020.

Ændringsforslag 308
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de i en begrænset 
periode anspore til anvendelsen af eller 
investeringer i biobrændstoffer, som giver 
ekstra fordele, og som tildeles på 
baggrund af dokumenteret indbyggede 
muligheder for at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette ville give 
mulighed for udvikling af 
biobrændsstofsproduktionskæder med 
højere ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende definition af et avanceret biobrændstof er for smal og foreskrivende med 
hensyn til anvendelsen af bestemte teknologier. Belønninger til avancerede biobrændstoffer 
bør gives på baggrund af dokumenterede fordele med hensyn til drivhusgasemission, dvs. 
indbyggede muligheder for at reducere drivhusgasemissioner. Dette ville opfylde behovet for 
at udvikle biobrændsstofsproduktionskæder med højere ydeevne og åbne døren for 
avancerede generationer af biobrændstoffer. Enhver form for støtte er per definition 
midlertidig og skal sikre, at teknologien og investeringerne kan overleve på egen hånd efter et 
nærmere angivet tidsrum.
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Ændringsforslag 309
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de i en begrænset 
periode anspore til anvendelsen af eller 
investeringer i biobrændstoffer, som giver 
ekstra fordele, og som tildeles på 
baggrund af dokumenteret indbyggede 
muligheder for at reducere 
drivhusgasemissioner. Dette ville give 
mulighed for udvikling af 
biobrændsstofsproduktionskæder med 
højere ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende definition af et avanceret biobrændstof er for smal og foreskrivende med 
hensyn til anvendelsen af bestemte teknologier. Belønninger til avancerede biobrændstoffer 
bør gives på baggrund af dokumenterede fordele med hensyn til drivhusgasemission, dvs. 
indbyggede muligheder for at reducere drivhusgasemissioner. Dette ville opfylde behovet for 
at udvikle biobrændsstofsproduktionskæder med højere ydeevne og åbne døren for 
avancerede generationer af biobrændstoffer. Enhver form for støtte er per definition 
midlertidig og skal sikre, at teknologien og investeringerne kan overleve på egen hånd efter et 
nærmere angivet tidsrum.
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Ændringsforslag 310
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Alger er en mulig fremtidig, bæredygtig kilde til produktion af biobrændstoffer.

Ændringsforslag 311
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de anspore til 
anvendelsen af biobrændstoffer, som giver 

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

ekstra fordele – herunder 
diversificeringsfordelen ved fremstilling af 
biobrændstoffer af affald, restprodukter, 
celluloseholdige nonfood-materialer og 
lignocellulose, alger samt planter dyrket 
uden brug af kunstvanding i tørre 
områder til bekæmpelse af 
ørkenspredning – ved at tage behørigt 
hensyn til de forskellige omkostninger, der 
er forbundet med produktion af energi fra 
traditionelle biobrændstoffer på den ene 
side og biobrændstoffer, som giver ekstra 
fordele, på den anden side. 
Medlemsstaterne kan opmuntre til 
investering i udviklingen af teknologier til 
vedvarende energi, som har brug for tid til 
at blive konkurrencedygtige.

Or. en

Begrundelse

Produktionsveje til biodiesel lavet på basis af alger eller af planter fra tørre områder vil have 
en meget positiv CO2-profil.

Ændringsforslag 312
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Når medlemsstaterne udformer deres 
støtteordninger, kan de anspore til 
anvendelsen af biobrændstoffer, som giver 
ekstra fordele – herunder 
diversificeringsfordelen ved fremstilling af 
biobrændstoffer af affald, restprodukter, 
celluloseholdige nonfood-materialer og 
lignocellulose – ved at tage behørigt 
hensyn til de forskellige omkostninger, der 
er forbundet med produktion af energi fra 
traditionelle biobrændstoffer på den ene 
side og biobrændstoffer, som giver ekstra 

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

fordele, på den anden side. 
Medlemsstaterne bør opmuntre til 
investering i udviklingen af teknologier til 
vedvarende energi, som har brug for tid til 
at blive konkurrencedygtige.

Or. de

Begrundelse

Andengenerations biobrændstoffer bør støttes mere, hvis deres effektivitet skal øges i løbet af 
de næste par år.

Ændringsforslag 313
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 314
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 315
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Foranstaltningerne i artikel 15 til 17 
i dette direktiv er baseret på traktatens 
artikel 95, fordi hovedformålet med dem 
er at sikre, at det indre marked fungerer 
godt ved at harmonisere de 
bæredygtighedskriterier, som 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal opfylde til bestemte 
formål, og derved lette medlemsstaternes 
indbyrdes handel med biobrændstoffer og 

(53) Da hovedformålet med alle 
foranstaltninger i direktivet er at beskytte 
miljøet, er de baseret på artikel 175, stk. 1, 
i traktaten.



AM\728453DA.doc 45/111 PE407.891v01-00

DA

andre flydende biobrændsler, som 
opfylder disse betingelser. Da 
hovedformålet med alle andre
foranstaltninger i direktivet er at beskytte 
miljøet, er de baseret på artikel 175, stk. 1, 
i traktaten.

Or. en

Begrundelse

Artikel 175, stk. 1, udgør det eneste relevante retsgrundlag. Et dobbelt grundlag er forbeholdt 
de ekstreme tilfælde, hvor flere mål er lige vigtige. Her er hovedformålet dog miljøbeskyttelse 
– det nuværende direktiv om energi fra vedvarende kilder og direktivet om biobrændstoffer er 
ligeledes vedtaget i henhold til artikel 175, stk. 1. Endvidere er målet med bestemmelser om 
biobrændstoffer ikke primært at fremme handel – eftersom de foreskrevne standarder langt 
fra er harmoniserede – men at definere kriterier for bæredygtighed.

Ændringsforslag 316
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om de miljømæssige 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er opfyldt, og til at tilpasse 
transportbrændstoffers energiindhold til 
den tekniske og videnskabelige udvikling. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
og at supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(55) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om de miljømæssige 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er opfyldt, og til at tilpasse 
transportbrændstoffers energiindhold til 
den tekniske og videnskabelige udvikling. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
og at supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF. Når 
Kommissionen fastsætter de 
standardværdier, der skal benyttes til at 
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beregne de samlede drivhusgasemissioner 
for biobrændstoffers eller andre flydende 
biobrændslers livscyklus, bør den 
imidlertid tage højde for de værdier og 
data, der er indsamlet af Det 
Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC), specielt hvad 
angår N2O-emissioner. Kommissionen 
bør desuden sikre sig, at den anvender de 
senest opdaterede værdier for de 
industrielle processer, der indgår i 
biobrændstoffers eller andre flydende 
biobrændslers livscyklus.

Or. fr

Begrundelse

Reduktion af drivhusgasemissioner skal gå hånd i hånd med stærke bæredygtighedskriterier, 
men dette kan ikke lade sig gøre, medmindre beregningsmetoden er godkendt hele vejen 
rundt. IPCC er en verdensautoritet bemandet med de ypperste specialister. Det ville derfor 
være overraskende, hvis deres data ikke blev godtaget, eftersom Tyskland, Nederlandene, Det 
Forenede Kongerige og Frankrig allerede har besluttet at anvende dem.

Ændringsforslag 317
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om de miljømæssige 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er opfyldt, og til at tilpasse 
transportbrændstoffers energiindhold til 
den tekniske og videnskabelige udvikling. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
og at supplere det med nye ikke-væsentlige 

(55) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om de miljømæssige og 
sociale bæredygtighedskriterier for 
biomasse til energiformål er opfyldt, og til 
at tilpasse transportbrændstoffers 
energiindhold til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet og at supplere det 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
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bestemmelser, skal de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

skal de vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterierne samt drivhusgasberegneren, de typiske værdier og 
standardværdierne i bilag VII for alle typer biomasse til energiformål skal jævnligt evalueres 
af Kommissionen i henhold til forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 318
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om de miljømæssige 
bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er opfyldt, og til at tilpasse 
transportbrændstoffers energiindhold til 
den tekniske og videnskabelige udvikling. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
og at supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(55) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at vedtage de metodologiske 
principper og værdier, der er nødvendige 
for at vurdere, om de miljømæssige og 
sociale bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er opfyldt, og til at tilpasse 
transportbrændstoffers energiindhold til 
den tekniske og videnskabelige udvikling. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
og at supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 319
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle mål om, at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug, og at 
biobrændstoffer skal udgøre 7 % af de 
enkelte medlemsstaters forbrug af benzin 
og diesel til transport inden 2020, og målet 
derfor grundet den påtænkte indsats 
omfang bedre kan gennemføres på 
fællesskabsplan. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

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 320
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 

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

traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle mål om, at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 20 % af 
Fællesskabets samlede energiforbrug, og at 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for transport skal udgøre 8 % i hver 
medlemsstat inden 2020, og målet derfor 
grundet den påtænkte indsats omfang bedre 
kan gennemføres på fællesskabsplan. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 321
Mechtild Rothe og Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Det Europæiske Råd besluttede på mødet i marts 2007 at sætte et bindende mål på 20 % 
vedvarende energi i 2020. 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.

Ændringsforslag 322
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sl
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Ændringsforslag 323
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) En ensidig gennemførelse af 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger såsom 
direktivet om vandpolitiske 
foranstaltninger kan bringe 
altoverskyggende energi- og miljømæssige 
målsætninger, herunder klimabeskyttelse, 
i fare. Derfor bør lovgivningsprogrammer 
- specielt på miljøområdet – tage højde for 
konsekvenserne for vedvarende energi og 
så vidt muligt undgå interessekonflikter.

Or. de

Begrundelse

For at skabe en sammenhængende samlet strategi for miljø- og energipolitik er det 
nødvendigt at respektere de gensidige påvirkninger af at gennemføre EU’s miljø- og 
klimamæssige målsætninger og undgå interessekonflikter.

Ændringsforslag 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder og integreringen deraf i EU's 
indre marked for energi med henblik på at 
øge EU's forsyningssikkerhed, 
miljøbeskyttelse og konkurrenceevne og 
styrke EU’ industrielle førerposition. Det 
fastsætter obligatoriske mål for, hvilken 
andel af det samlede energiforbrug, der 
skal dækkes af energi fra vedvarende 
energikilder, både på nationalt niveau og 
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til energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed for biobrændstoffer andre 
flydende biobrændsler.

på fællesskabsniveau. Dette gøres for at 
sikre, at mindst 20 % af EU’s endelige 
energiforbrug i 2020 dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og at mindst 
10 % af det endelige forbrug af benzin og 
diesel inden for transporten dækkes fra 
sådanne kilder. Det fastlægger regler for 
beskyttelse af nationale støtteordninger og 
detaljerede nationale handlingsplaner for 
energi fra vedvarende energikilder og 
åbner mulighed for fleksible ordninger 
mellem medlemsstaterne med henblik på 
opfyldelse af målene, og hvad angår 
administrative procedurer og
infrastrukturtilslutninger i relation til 
energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger kriterier for miljømæssig og 
social bæredygtighed for energi fra 
biomasse.

Or. es

Ændringsforslag 325
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder for at styrke eksisterende 
nationale støtteordninger i 
medlemsstaterne og samtidig binde dem 
sammen i en europæisk energipolitik, der 
skaber stadig større uafhængighed af 
tredjelande, større forsyningssikkerhed og 
bedre konkurrenceevne samt giver EU en 
industriel førerposition. Det fastsætter 
obligatoriske mål på EU-plan og på 
nationalt plan for, hvilken andel af det 
samlede energiforbrug der skal dækkes af 
energi fra vedvarende energikilder, og for, 
hvilken andel inden for transporten der skal 
dækkes af energi fra vedvarende 
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energikilder. Det fastlægger regler for 
oprindelsesgarantier, administrative 
procedurer og elnettilslutninger i relation 
til energi fra vedvarende energikilder i den 
Europæiske Union og i de enkelte 
medlemsstater. Det fastlægger kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer andre flydende 
biobrændsler.

Or. de

Begrundelse

Det er af stor betydning for EU’s fremtidige overlevelse at opnå større uafhængighed af 
energi fra tredjelande og derved øge forsyningssikkerheden og konkurrencen på 
energiområdet inden for Europa.

Ændringsforslag 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder for at styrke eksisterende 
nationale støtteordninger i 
medlemsstaterne og samtidig binde dem 
sammen i en europæisk energipolitik, der 
skaber stadig større uafhængighed af 
tredjelande, større forsyningssikkerhed og 
bedre konkurrenceevne samt giver EU en 
industriel førerposition. Det fastsætter 
obligatoriske mål på EU-plan og på 
nationalt plan for, hvilken andel af det 
samlede energiforbrug der skal dækkes af 
energi fra vedvarende energikilder, og for, 
hvilken andel inden for transporten der skal 
dækkes af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastlægger regler for 
oprindelsesgarantier, administrative 
procedurer og elnettilslutninger i relation 
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til energi fra vedvarende energikilder i den 
Europæiske Union og i de enkelte 
medlemsstater. Det fastlægger kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed for 
biobrændstoffer andre flydende 
biobrændsler.

Or. de

Begrundelse

Det er af stor betydning for EU’s fremtidige overlevelse at opnå større uafhængighed af 
energi fra tredjelande og derved øge forsyningssikkerheden og konkurrencen på 
energiområdet inden for Europa.

Ændringsforslag 327
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder og integreringen deraf i EU's 
indre marked for energi. Formålet med 
dette direktiv er at øge andelen af 
vedvarende energikilder inden for 
elektricitet, opvarmning og afkøling samt 
transport for at opfylde Fællesskabets mål 
for vedvarende energi på mindst 20 % i 
2020 og derved fremme 
forsyningssikkerheden, reducere 
drivhusgasemissionerne, fremme 
teknologiudviklingen og skabe 
jobmuligheder og regional udvikling, 
navnlig i landdistrikterne. Det fastsætter 
obligatoriske endelige og mellemliggende
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal dækkes 
af energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger regler for oprindelsesgarantier,
administrative procedurer og 
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nettilslutninger i relation til energi fra 
vedvarende energikilder. Det fastlægger 
kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer andre flydende 
biobrændsler.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at inkludere direktivets hovedformål.

Ændringsforslag 328
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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.
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Ændringsforslag 329
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske 
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 

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

vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal dækkes 
af energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger regler for oprindelsesgarantier, 
administrative procedurer og 
elnettilslutninger i relation til energi fra 
vedvarende energikilder. Det fastlægger 
økonomiske bæredygtighedskriterier for 
energi fra vedvarende energikilder og 
især for energi fra biomasse.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af bæredygtighedskriterier bør bredes videre ud end biobrændstoffer, som udgør 
en lille del af vedvarende energi, til at omfatte bæredygtige kategorier af vedvarende energi 
såvel som alle typer af biomasse til energi.

Ændringsforslag 331
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske 
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal dækkes 
af energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger regler for oprindelsesgarantier, 
administrative procedurer og 
elnettilslutninger i relation til energi fra 
vedvarende energikilder. Det fastlægger 
kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer andre flydende 
biobrændsler. Det er baseret på 
definitionerne i direktiv 2003/30/EF.  

Or. fr
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Begrundelse

Der skal opretholdes kontinuitet i anvendelsen af definitioner i de på hinanden følgende 
direktiver.

Ændringsforslag 332
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, jordvarme og 
energi fra omgivende luftvarme, 
aerotermisk energi, bølge- og 
tidevandsenergi, hydrotermisk energi og 
vandkraft, spildevandsslam, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

Or. de

Begrundelse

Definitionen af vedvarende energikilder bør opdateres og udvides i udvalgsproceduren i 
overensstemmelse med de tekniske fremskridt. For eksempel mangler spildevandsslam og 
blandede fraktioner. Vand kan og bør anvendes ikke blot til vandkraft men også som en 
varmekilde (som drivkraft i varmepumper).

Ændringsforslag 333
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, kinetisk energi 
fra luft i bevægelse, vandenergi, 
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biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

jordenergi, geotermisk energi, bølge- og 
tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg, spildevandsslam og 
biogasser

Or. de

Begrundelse

Luft, vand, jord og spildevandsslam er også potentielle kilder til vedvarende energi, navnlig 
med henblik på fremtidig innovation inden for produktion af vedvarende energi.

Ændringsforslag 334
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, aerotermisk 
energi, geotermisk energi, hydrotermisk 
energi, bølge- og tidevandsenergi, 
vandkraftanlæg, biomasseenergi, gas fra 
affaldsdepoter, gas fra spildevandsanlæg 
og biogasser

Or. en

Begrundelse

Definitionen i forslaget omfatter energikilder, der kan anvendes til produktion af elektricitet. 
Eftersom direktivet også er rettet mod opvarmning og afkøling ved hjælp af vedvarende 
energikilder, bør man også inkludere de energikilder, der kan anvendes til opvarmning og 
afkøling. Til brug for opvarmning og afkøling kan man anvende termisk energi fra jord, men 
også fra luft og vand. Derfor bør man i dette direktiv  udover geotermisk energi også tage 
højde for aerotermisk energi (dvs. termisk energi fra luft) og hydrotermisk energi (dvs. 
termisk energi fra vand).
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Ændringsforslag 335
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, bølge- og tidevandsenergi, 
saltkraft, vandkraftenergi, biomasseenergi, 
gas fra affaldsdepoter, gas fra 
spildevandsanlæg og biogasser

Or. en

Begrundelse

Saltkraft er en ny teknologi, som skaber elektricitet ved hjælp af trykforskelle opstået ved 
osmose mellem salte og ferske vandmasser. Potentialet for saltkraft findes især, hvor floder 
løber ud i havet. 

Ændringsforslag 336
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, energi fra 
omgivende luftvarme, geotermisk energi, 
bølge- og tidevandsenergi, osmotisk 
energi, vandkraftenergi, biomasseenergi, 
gas fra affaldsdepoter, gas fra 
spildevandsanlæg og biogasser

Or. en
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Begrundelse

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af varmepumper, der udnytter omgivende varme fra luften 
bør udtrykkeligt anerkendes i direktivet som en vedvarende energikilde. Dette ville bringe 
definitionen i overensstemmelse med forslaget om at medregne omgivende luftvarme eller 
geotermisk energi brugt i varmepumper i en medlemsstats mål for vedvarende energi. 
Osmotisk energi har potentiale til at udnytte den saline koncentrationsgradient mellem 
saltvand og ferskvand og vil også blive udtrykkeligt anerkendt som en vedvarende energikilde.

Ændringsforslag 337
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, energi fra 
omgivende luftvarme, geotermisk energi, 
bølge- og tidevandsenergi, osmotisk 
energi, vandkraftenergi, biomasseenergi, 
gas fra affaldsdepoter, gas fra 
spildevandsanlæg og biogasser

Or. en

Begrundelse

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af varmepumper, der udnytter omgivende varme fra luften, 
bør udtrykkeligt anerkendes i direktivet som en vedvarende energikilde. Dette ville bringe 
definitionen i overensstemmelse med forslaget om at medregne omgivende luftvarme eller 
geotermisk energi brugt i varmepumper i en medlemsstats mål for vedvarende energi. 
Osmotisk energi har potentiale til at udnytte den saline koncentrationsgradient mellem 
saltvand og ferskvand og bør også blive udtrykkeligt anerkendt som en vedvarende 
energikilde.
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Ændringsforslag 338
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, energi fra 
omgivende luftvarme, geotermisk energi, 
bølge- og tidevandsenergi, osmotisk 
energi, vandkraftenergi, biomasseenergi, 
gas fra affaldsdepoter, gas fra 
spildevandsanlæg og biogasser

Or. fr

Begrundelse

Energi fra omgivende luftvarme bør behandles som en vedvarende energikilde, da den 
anvendes i varmepumper.

Ændringsforslag 339
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, bølge- og tidevandsenergi, 
vandkraftenergi, biomasseenergi, afkøling 
ved hjælp af sne, gas fra affaldsdepoter, 
gas fra spildevandsanlæg og biogasser. 
Spildvarme, genindvundet fra processer 
nævnt i bilag X, som opfylder 
effektivitetskriterierne i bilag Y, anses 
også for at være en vedvarende 
energikilde jf. dette direktiv.
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Or. en

Begrundelse

En effektiv måde, hvorpå direktivet om vedvarende energikilder kan undgå det 
uhensigtsmæssige incitament til at anvende primær energi i stedet for spildenergi, er ved at 
definere spildenergi som en vedvarende energikilde i relation til  direktivets anvendelse -
under forudsætning af, at allerede fastsatte effektivitetskriterier for primærprocesserne er 
opfyldt. Sne anvendes i nogle virksomheder til afkøling, hvorfor det bør inkluderes i 
definitionen af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 340
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, bølge- og tidevandsenergi, 
vandkraftenergi, biomasseenergi, gas fra 
affaldsdepoter, gas fra spildevandsanlæg,  
biogasser, spildvarme fra kraftvarme og 
naturlig afkøling. Kommissionen kan 
tilpasse denne definition til den tekniske 
udvikling efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3

Or. en

Begrundelse

“Spildvarme” er overskudsvarme fra elektricitetsproduktion eller andre industrielle 
processer, og det bør betragtes som energi fra vedvarende energikilder. “Naturlig afkøling” 
henviser til afkøling fra havområder, søer og floder.

For at tage højde for den fremtidige udvikling af nye energikilder og teknologier bør 
Kommissionen bemyndiges til at ændre definitionen gennem en komitologiprocedure.
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Ændringsforslag 341
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilpasse denne 
definition til den tekniske udvikling efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3

Or. en

Begrundelse

Da definitionen af vedvarende energi er baseret på direktiv 2001/77/EF om elektricitet 
produceret fra vedvarende energikilder, er der adskillige kilder og teknologier, som f.eks. 
spildevandsslam, der ikke er omfattet heraf. For at tage højde for den fremtidige udvikling af 
nye teknologier bør Kommissionen bemyndiges til at ændre definitionen gennem en 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag 342
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilpasse denne 
definition til den tekniske udvikling efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3

Or. de

Begrundelse

For at tage højde for den fremtidige udvikling af nye teknologier bør Kommissionen 
bemyndiges til at ændre definitionen gennem en komitologiprocedure.



AM\728453DA.doc 65/111 PE407.891v01-00

DA

Ændringsforslag 343
Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa)  “Aerotermisk energi”: den energi, 
som lagres i form af varme i luften

Or. en

Begrundelse

EU's lovgivning har ikke nogen harmoniseret definition af aerotermisk, geotermisk og 
hydrotermisk energi. Derfor bør direktivet indeholde sådanne definitioner.

“Aerotermisk energi” betyder den termiske energi, der findes i luften (jordens atmosfære).

Ændringsforslag 344
Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) "geotermisk energi": den energi, som 
lagres i form af varme under overfladen 
af den faste jord

Or. en

Begrundelse

EU's lovgivning har ikke nogen harmoniseret definition af aerotermisk, geotermisk, og 
hydrotermisk energi. Derfor bør direktivet indeholde sådanne definitioner.

“Geotermisk energi” betyder den termiske energi, der findes under jordens faste overflade.
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Ændringsforslag 345
Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) “hydrotermisk energi”: den energi, 
som lagres i form af varme i 
overfladevand

Or. en

Begrundelse

EU's lovgivning har ikke nogen harmoniseret definition af aerotermisk, geotermisk og 
hydrotermisk energi. Derfor bør direktivet indeholde sådanne definitioner.

“Hydrotermisk energi” henviser til den termiske energi, der findes i overfladevand (såsom 
floder, søer eller hav).

Ændringsforslag 346
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og 
tilknyttede industrier samt den 
bionedbrydelige del af industri- og 
husholdningsaffald

b) "biomasse": biologisk materiale, der 
ikke er helt nedbrudt eller forstenet

Or. en

Begrundelse

Biomasse er defineret begrænset, idet der opremses produkter og affald fra bestemte sektorer, 
som skal anses for at være biomasse. En bredere og mere generisk definition ville sikre, at 
andre typer biomasse også inkluderes.
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Ændringsforslag 347
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og 
tilknyttede industrier samt den 
bionedbrydelige del af industri- og 
husholdningsaffald

b) "biomasse": biologisk materiale, der 
ikke er helt nedbrudt eller forstenet

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "biomasse" er for smal og udelukker nogle/nye vedvarende energikilder (som 
f.eks. alger). En bredere definition ville gøre det muligt at omfatte forskellige former for 
biomasse. Inden for økologi defineres biomasse som organisk materiale.

Ændringsforslag 348
Anni Proximate

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald

b) “biomasse”: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier, den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald samt 
spildevandsslam

Or. en
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Ændringsforslag 349
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald

b) “biomasse”: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier, tørv samt den bionedbrydelige 
del af industri- og husholdningsaffald

Or. en

Begrundelse

Tørv er den bionedbrydelige del af delvist forrådnet plantemateriale, og det er en vigtig 
vedvarende energikilde i mange europæiske lande, såsom Irland, Finland, Estland, Det 
Forenede Kongerige (Skotland), Polen, det nordlige Tyskland, Nederlandene, Sverige og 
Danmark.

Ændringsforslag 350
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald

b) “biomasse”: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald og affald 
fra akvakultur

Or. en

Begrundelse

Alger er en voksende energikilde, hvorfor termen ”akvakultur” bør medtages i artiklen. 
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Ændringsforslag 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald

b) “biomasse”: den bionedbrydelige del af
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), akvakultur, skovbrug 
og tilknyttede industrier samt den 
bionedbrydelige del af industri- og 
husholdningsaffald

Or. es

Begrundelse

Definitionen af biomasse i Kommissionens forslag omfatter ikke produkter fra akvakultur, 
f.eks. tang, der betragtes som et potentielt værdifuldt råmateriale til fremstilling af 
andengenerations biodiesel.

Ændringsforslag 352
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald

b) "biomasse": den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(herunder vegetabilske og animalske 
stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier 
samt den bionedbrydelige del af affald fra 
industri og husholdninger og den del, der 
kan konverteres til gas under processer 
ved høje temperaturer

Or. it
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Begrundelse

Ændringsforslaget fuldender blot tekstens definition af biomasse.

Ændringsforslag 353
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald

b) ”biomasse”: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald af ikke-
fossil oprindelse

Or. en

Begrundelse

For at undgå forvirring om direktivets anvendelse bør definitionen af biomasse tydeliggøres 
ved specifikt at udelade biprodukter fra mineralrensningsprocesser.

Ændringsforslag 354
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) biomasse: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald

b) ”biomasse”: den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(omfattende både vegetabilske og 
animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 
industrier samt den bionedbrydelige del af 
industri- og husholdningsaffald af ikke-
fossil oprindelse

Or. en
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Begrundelse

For at undgå forvirring om direktivets anvendelse bør definitionen af biomasse tydeliggøres 
ved specifikt at udelade biprodukter fra mineralrensningsprocesser.

Ændringsforslag 355
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) "endeligt energiforbrug": 
energiprodukter, der leveres til 
energiformål til slutforbrugerne, inklusive 
energisektorens el- og varmeforbrug i 
forbindelse med el- og varmeproduktion og 
inklusive el- og varmetab i forbindelse med 
distribution

Or. en

Begrundelse

Slutforbruger er en altomfattende kategori.

Ændringsforslag 356
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) "endeligt energiforbrug": 
energiprodukter, der leveres til 
energiformål til forarbejdningsindustrien, 
transport, husholdninger, tjenesteydelser, 
landbrug, skovbrug og fiskeri



PE407.891v01-00 72/111 AM\728453DA.doc

DA

og inklusive el- og varmetab i forbindelse 
med distribution

Or. de

Begrundelse

Beregning af slutforbrug bør baseres på en samtidig harmonisering af international 
terminologi og statistik.

Ændringsforslag 357
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) "fjernvarme eller fjernkøling": 
distribution af termisk energi, hvoraf 
mindst 50 % stammer fra spildvarme, 
kombineret kraftvarme eller vedvarende 
energikilder,  i form af damp, varmt vand 
eller afkølede væsker, fra et centralt 
produktionssted gennem et net til en eller 
flere forbrugere

Or. de

Begrundelse

Energi anvendes ikke blot i bygninger, men også i industrianlæg, som ikke nødvendigvis er 
omfattet af termen”bygninger”. For at undgå forskellige fortolkninger, bør den neutrale term 
“forbruger” anvendes.
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Ændringsforslag 358
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Det bør fremgå tydeligt, at denne definition omfatter industrielle kunders anvendelse af 
opvarmning og nedkøling.

Ændringsforslag 359
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Fjernvarme anvendes ikke kun til rum- eller procesopvarmning eller –nedkøling, men også til 
at få varmt vand i hanerne. Ved at dække disse behov bidrager fjernvarme til at erstatte 
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fossile brændsler.

Ændringsforslag 360
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Fjernvarme benyttes ofte til opvarmning af vand. Dette skal også inkluderes i direktivet.

Ændringsforslag 361
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Fjernvarme anvendes ikke kun til rum- eller procesopvarmning eller –nedkøling, men også til 
opvarmning af vand i bygninger.

Ændringsforslag 362
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Fjernvarme anvendes ikke kun til rum- eller procesopvarmning eller –nedkøling, men også til 
opvarmning af vand i bygninger.

Ændringsforslag 363
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) “jordvarme”: solenergi lagret i 
jordskorpens øverste lag, som udvindes 
fra bjerge, vand og bløde jordtyper. 

Or. vs.
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Begrundelse

Der anvendes forskellige teknikker til udvindelse af varmeenergi fra jorden og fra 
grundfjeldet. Eftersom flere medlemsstater anvender forskellige 
miljøkonsekvensundersøgelser og godkendelsesprocedurer afhængig af, om den indvundne 
varme er jordvarme (oplagret solenergi) eller geotermisk energi af geologisk oprindelse, bør 
der skelnes i definitionerne.

Ændringsforslag 364
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) “geotermisk varme”: energi opstået 
ved en geologisk proces og lagret i form af 
varme under overfladen af den faste jord.

Or. vs.

Begrundelse

Der anvendes forskellige teknikker til udvindelse af varmeenergi fra jorden og fra 
grundfjeldet. Eftersom flere medlemsstater anvender forskellige 
miljøkonsekvensundersøgelser og godkendelsesprocedurer afhængig af, om den indvundne 
varme er jordvarme (oplagret solenergi) eller geotermisk energi af geologisk oprindelse, bør 
der skelnes i definitionerne.

Ændringsforslag 365
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) "biobrændstoffer": flydende eller 
gasformigt brændstof til transport, 
fremstillet på grundlag af biomasse i 
henhold til bilag VII

Or. de
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Begrundelse

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 2003/30 bør videreføres for at sikre kontinuitet og 
retssikkerhed. Definitionen af bioethanol bør bringes i overensstemmelse med den gældende 
nomenklatur.

Ændringsforslag 366
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) “biofuels” means liquid or gaseous fuel 
for transport produced from biomass;

f) "biobrændstoffer": flydende eller 
gasformigt brændstof til transport, 
fremstillet på grundlag af biomasse1

____________
1 Underkategorier af biobrændstoffer bør 
defineres i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om 
fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og 
andre fornyelige brændstoffer til transport.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2003/30/EF indeholder specifikke definitioner af biobrændstoffer, som der bør 
henvises til i en fodnote.

Ændringsforslag 367
Mechtild Rothe

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "celluloseholdigt biobrændsel":
biobrændsel udledt af cellulose, 
hemicellulose eller lignin fra vedvarende 
biomasse
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Or. en

Ændringsforslag 368
Henry Lax

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) “vådområder”: landområder, der 
permanent er dækket eller mættet af vand

Or. en

Begrundelse

Eftersom vådområder udgør en del af bæredygtighedskriterierne i artikel 15, er det 
nødvendigt med en definition. Der findes imidlertid jorder, der ikke klassificeres som 
vådområder, men som kan være dækket af vand en stor del af året, særligt når vejret er vådt. 
Derfor kan kun permanent oversvømmelse accepteres som et kriterium for vådområder.

Ændringsforslag 369
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) ”braklagte, ødelagte eller marginale 
jorder”: jorder, der ikke er og ikke har 
været skov eller vådområde siden 1990, 
som ikke har en høj bevaringsværdi, og 
som ikke ligger i umiddelbar nærhed af 
sådanne områder eller i værdifulde 
naturområder eller statsbeskyttede 
områder, og som ikke er blevet anvendt til 
landbrugsmæssige formål i mindst 10 år. 
Denne periode kan imidlertid være 
kortere eller længere afhængig af, om 
områderne ligger i det nordlige eller 
sydlige Europa og i lyset af faktorer 
såsom højdeforhold, klimazone eller 
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traditionel flora og fauna.

Or. vs.

Begrundelse

Hvad der anses for at være braklagte, ødelagte eller marginale jorder varierer fra den ene 
medlemsstat til den anden. Det samme gælder begrundelsen for, hvilke specifikke typer 
jorder, der indlemmes i denne kategori. De restriktioner, der er fastlagt i betænkningen, er 
ikke anvendelige i lande med en vækstcyklus for naturskov på 100-120 år. Dermed kan de 
nordlige dele af Skandinavien (som udgør ca. 50 % af disse lande) ikke medtages som 
”ødelagte jorder”.  I visse dele af Europa får jorder lov til at restituere sig over længere 
tidsperioder for at bevare den traditionelle flora og fauna.

Ændringsforslag 370
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g)"oprindelsesgaranti": et elektronisk 
dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er 
produceret ved hjælp af vedvarende energi

g) "oprindelsesgaranti": et elektronisk 
dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er 
produceret ved hjælp af vedvarende energi 
og kan overføres i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv

Or. de

Begrundelse

Muligheden for at overføre oprindelsesgarantier bør være et standardkrav, således at EU’s 
målsætninger kan opfyldes med den lavest mulige udgift for borgeren. Artikel 9 indeholder 
regler for tilfælde, hvor handel med oprindelsesgarantier har en negativ indvirkning på en 
medlemsstats forsyningssikkerhed.
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Ændringsforslag 371
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "oprindelsesgaranti": et elektronisk 
dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er 
produceret ved hjælp af vedvarende energi

g) "oprindelsesgaranti": et elektronisk 
dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er 
produceret ved hjælp af bæredygtig 
vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 372
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Det eneste formål med overførselsopgørelsescertifikater er at blive medregnet i målene, og de 
kan ikke sammenlignes med oprindelsesgarantier.
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Ændringsforslag 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) "støtteordning": en ordning, der har sin 
oprindelse i en medlemsstats indsats for at 
skabe eller øge incitamenter til forøget 
brug af energi fra vedvarende energikilder. 
Nationale støtteordninger omfatter 
navnlig forpligtelser vedrørende 
vedvarende energi, investeringsbistand, 
skattefritagelser eller skattelettelser, 
tilbagebetaling af afgifter og direkte 
prisstøtteordninger, navnlig afregnings-
og præmieordninger

Or. es

Begrundelse

Støtteordninger for vedvarende energi er af vital betydning for det første, fordi de har 
muliggjort, at disse energikilder har opnået deres nuværende plads i EU og for det andet, 
fordi de er af afgørende betydning for den fremtidige udvikling. Det er derfor nødvendigt at 
definere dem ordentligt og tage behørigt hensyn til dem i direktivet.

Ændringsforslag 374
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) "støtteordning": en ordning, som hjælper 
energi fra vedvarende energikilder (VE) 
med at finde et marked ved enten at 
mindske produktionsomkostningerne for 
denne energi, at øge den pris, den kan 
sælges til, eller, ved indførelse af VE-pligt 
eller på anden måde, at øge den mængde af 
denne energiform, der købes. Denne type 
støtteordninger omfatter navnlig 



PE407.891v01-00 82/111 AM\728453DA.doc

DA

denne energiform, der købes. kvoteforpligtelser med omsættelige grønne 
certifikater, investeringstilskud, 
skattefritagelser eller skattelempelser, 
skattelettelser og direkte 
prisstøtteordninger, herunder navnlig 
faste høje afregningspriser og 
præmieordninger

Or. de

Begrundelse

Særlig støtte til og fremme af teknologier inden for vedvarende energi bør tilvejebringes ved 
hjælp af nationale afregningstariffer.

Ændringsforslag 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) “overførselscertifikat”: et særligt 
mærket elektronisk dokument, der 
dokumenterer produktion af en given 
mængde energi fra vedvarende 
energikilder og opfyldelse af 
medlemsstaters bindende mål 

Or. de

Begrundelse

Overførselscertifikatet har til formål at bevise medlemsstaternes andel af vedvarende energi, 
mens oprindelsesgarantien har til formål at fungere som dokumentation til  
energiproducenterne, -leverandørerne og -forbrugerne.
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Ændringsforslag 376
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) “nye anlæg”: anlæg, som producerer 
energi fra vedvarende energikilder og er 
sat i drift efter direktivets ikrafttræden, 
eller som efter direktivets ikrafttræden har 
anvendt biomasse som brændstof i stedet 
for konventionelle energiformer, eller 
anlæg hvis produktionskapacitet er 
forøget efter direktivets ikrafttræden

Or. de

Begrundelse

En definition af “nye anlæg” gør det muligt at forenkle teksten og medtage ændringer af  
energikilder og kapacitetsstigninger.

Ændringsforslag 377
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) “kraftvarmeanlæg”: et anlæg, der 
producerer elektricitet og termisk energi i 
form af damp, varmt vand eller afkølede 
væsker til rumopvarmning eller -afkøling, 
eller til opvarmning, afkøling eller 
produktion af damp til industrianlæg.

Or. fr

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg er allerede af afgørende betydning for medlemsstaternes energisystemer, og 
deres rolle vil uden tvivl blive endnu vigtigere i de kommende år, efterhånden som andelen af 
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energi fra biomasse fortsætter med at stige. Kraftvarmeanlæg er yderst effektive (og kan nemt 
overgå konventionelle termiske kraftværker og industrielle eller private fyr) og har meget 
interessante udsigter for brug i kombination med biomasse eller biogas.

Ændringsforslag 378
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) “omsætteligt biobrændstofcertifikat”: 
et elektronisk dokument, der 
dokumenterer,  at en given mængde 
biobrændstof, som i energimæssig 
forstand opfylder de relevante 
bæredygtighedskriterier i artikel 15, er 
blevet leveret til anvendelse som 
transportbrændstof på et EU-marked.

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 nogle af de større medlemsstater.

Ændringsforslag 379
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) “biometan”: metan produceret fra 
vedvarende energikilder, som bliver 
opgraderet til naturgaskvalitet
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Or. en

Begrundelse

Biometan (metan produceret fra vedvarende energikilder, som bliver opgraderet til 
naturgaskvalitet) er omfattet af definitionen af biobrændstoffer – dette bliver konstant overset.

Ændringsforslag 380
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 381
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) “undersektorer inden for transport”: 
transport med jernbane, på veje og ad 
indre vandveje

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler (EF-traktaten, afsnit XIX, 
artikel 174, stk. 2), skal de transportoperatører, der på nuværende tidspunkt forårsager det 
højeste forbrug af fossile brændstoffer og de højeste CO2-emissioner, yde det største bidrag til 
at øge andelen af vedvarende energi. Der er behov for en definition af undersektorer inden 
for transport for at sikre en fair og gennemskuelig fordeling af byrderne.

Ændringsforslag 382
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra i b  (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) “brændstofleverandør”: den retlige
enhed, som leverer vejtransportbrændstof 
til forbrugermarkedet, som regel ved 
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opkrævningsstedet

Or. en

Begrundelse

Ansvaret bør klart fordeles mellem leverandøren af biobrændstoffet, som er ansvarlig for at
anskaffe sig et gyldigt certifikat, og brændstofforhandleren, som er ansvarlig for at aflevere 
certifikatet som en del af redegørelsen for at sikre overensstemmelse. Leverandøren af 
biobrændstoffet er et direkte led i biobrændstofforsyningskæden og har derfor adgang til alle 
data vedrørende drivhusgasser og bæredygtighed, hvorfor han bør holdes ansvarlig. Tydelig 
ansvarlighed styrker ejerskab, overholdelse af reglerne og dataenes fuldstændighed. 

Ændringsforslag 383
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) “biobrændstofleverandør”: den retlige 
enhed, som enten producerer 
biobrændstoffet inden for EU eller uden 
for EU med henblik på eksport til EU

Or. en

Begrundelse

Ansvaret bør klart fordeles mellem leverandøren af biobrændstoffet, som er ansvarlig for at 
anskaffe sig et gyldigt certifikat, og brændstofforhandleren, som er ansvarlig for at aflevere 
certifikatet som en del af redegørelsen for at sikre overensstemmelse. Leverandøren af 
biobrændstoffet er et direkte led i biobrændstofforsyningskæden og har derfor adgang til alle 
data vedrørende drivhusgasser og bæredygtighed, hvorfor han bør holdes ansvarlig. Tydelig 
ansvarstildeling styrker ejerskab, overholdelse af reglerne og dataenes fuldstændighed. 
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Ændringsforslag 384
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra i d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

id) “massebalance”: den metode, hvormed 
det kan påvises, at en given ladning 
råmateriale eller biobrændstof blev 
trukket ud af en fysisk pulje, hvortil det 
råmateriale eller biobrændstof - hvis 
bæredygtighedskriterier er beskrevet i 
tilknyttet dokumentation -  tidligere var 
blevet tilføjet, samt at den fjernede 
mængde råmateriale eller biobrændstof –
hvortil denne dokumentation er tilknyttet 
– ikke overstiger den tilføjede mængde.

Or. en

Begrundelse

Dette er definitionen, foreslået af Kommissionen i SEK(2008)0085, bind II, (arbejdsdokument 
for Kommissionens ansatte). Den europæiske massebalancemetode for biobrændstoffer bør 
anerkende de to praktiske metoder til informationsstyring gennem forsyningskæden 
(massebalance og ”book and claim”) og ikke foreskrive én bestemt metode. Operatørerne 
skal gives fleksibilitet til fra gang til gang at sørge for, at den mest hensigtsmæssige metode 
kan benyttes, således at det sikres, at biobrændstoffer produceres på den mest 
omkostningseffektive måde.

Ændringsforslag 385
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra i e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ie) “book and claim”: den metode, 
hvormed det kan påvises, at en mængde 
råmateriale eller biobrændstof, som 
svarer til mængden i den givne ladning, 
og hvis bæredygtighedskarakteristika er 
beskrevet i den tilknyttede dokumentation, 
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er blevet produceret et sted i verden, samt 
at denne dokumentation ikke har været og 
ikke vil blive forbundet med nogen anden 
ladning af biobrændstof med henblik på 
verifikation af bæredygtighed

Or. en

Begrundelse

Dette er definitionen, foreslået af Kommissionen i SEK(2008)0085, bind II, (arbejdsdokument 
for Kommissionens ansatte). Den europæiske massebalancemetode for biobrændstoffer bør 
anerkende de to praktiske metoder til informationsstyring gennem forsyningskæden 
(massebalance og ”book and claim”) og ikke foreskrive én bestemt metode. Operatørerne 
skal gives fleksibilitet til fra gang til gang at sørge for, at den mest hensigtsmæssige metode 
kan benyttes, således at det sikres, at biobrændstoffer produceres på den mest 
omkostningseffektive måde.

Ændringsforslag 386
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål for anvendelse af energi fra 
vedvarende energikilder

Mål og foranstaltninger for anvendelse af 
energi fra vedvarende energikilder

Or. en

Ændringsforslag 387
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020, der 
mindst svarer til det samlede mål for 
vedvarende energikilders andel, der er 

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

opstillet for medlemsstaten i dette år i bilag 
I, del A, tabellens tredje kolonne for at 
sikre, at det obligatoriske mål om en andel 
af vedvarende energi på mindst 20 % af  
Fællesskabets endelige energiforbrug i 
2020 opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råd besluttede på mødet i marts 2007 at sætte et bindende mål på 20 % 
vedvarende energi i 2020.

Ændringsforslag 388
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis målet ikke kan opfyldes på en bæredygtig måde, bør det udsættes.
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Ændringsforslag 389
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

To eller flere medlemsstater kan i 
fællesskab opfylde målene i bilag I, del A, 
med det formål at udnytte synergieffekter.
a) Medlemsstaterne kan til dette formål 
indføre en ordning, som gør det muligt for 
personer at overføre 
overførselsopgørelsescertifikater til 
tredjepart, som kan medregnes i de 
nationale mål i henhold til artikel 10.
b) Til statistisk brug kan to eller flere 
medlemsstater aftale at overføre energi 
fra vedvarende energikilder indbyrdes 
med henblik på at medregne den i deres 
nationale mål.
c) Medlemsstaterne kan aftale at 
gennemføre fælles projekter, hvor én eller 
flere medlemsstater støtter projekter til 
fremme af vedvarende energi i en anden 
medlemsstat med det formål at medregne 
en andel af den vedvarende energi, der 
således produceres, i deres egne mål.
d) To eller flere medlemsstater kan aftale 
fælles overholdelse af mål, f.eks. ved at 
etablere fælles grænseoverskridende 
transportsystemer eller ved at åbne deres 
nationale energisystemer for energi fra 
andre medlemsstater. I så fald skal de i 
fællesskab dokumentere den andel af 
vedvarende energi i deres endelige 
energiforbrug, som de ville have 
dokumenteret hver for sig, hvis de havde 
opfyldt deres mål individuelt.

Or. de
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Begrundelse

En fleksibel tilgang mellem medlemsstaterne er af væsentlig betydning, hvis målene skal nås.

Ændringsforslag 390
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Eftersom der ikke findes en pan-
europæisk ordning til fremme af energi 
fra vedvarende energikilder, er der behov 
for, at de forskellige nationale ordninger 
fungerer effektivt for at opfylde 
målsætningerne i dette direktiv, navnlig
a) at nå de nationale og pan-europæiske 
vækstmål
b) at nå de miljøbeskyttelsesmål, der 
danner grundlag for de nationale 
støtteordninger på en måde, som bedst 
muligt afspejler nationale potentialer og 
den respektive nationale situation, og
c) at skabe en sikker og velafbalanceret 
energiforsyning.
Med henblik på en effektiv 
implementering af målene i dette direktiv 
er det op til medlemsstaterne at beslutte, 
om og i hvilket omfang de giver energi fra 
vedvarende energikilder, der produceres i 
andre medlemsstater, ret til at drage 
fordel af deres nationale støtteordninger. 
Om nødvendigt kan dette også indebære 
handelsbegrænsninger.

Or. de

Begrundelse

Brugen af nationale støtteordninger er i øjeblikket den mest lovende måde at opfylde 
direktivets målsætninger.
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Ændringsforslag 391
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den Europæiske Unions overordnede 
mål for forbruget af vedvarende 
energikilder som andel af det samlede, 
endelige energiforbrug skal i 2020 være 
mindst 20%.

Or. en

Begrundelse

Udover en reel integration af vedvarende energi på det eksisterende energimarked er 
formålet med dette direktiv at sikre, at Fællesskabet når sit mål om 20 % vedvarende energi i 
2020, som blev vedtaget enstemmigt af 27 statsoverhoveder i marts 2007.

Ændringsforslag 392
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Kun det endelig mål bør fastlægges. Ifølge subsidiaritetsprincippet skal medlemsstaterne selv 
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bestemme, hvordan og hvornår de opfylder deres mål, navnlig fordi dette afhænger af 
teknologiske kvantespring – hvis indtræffen ikke kan forudsiges.

Ændringsforslag 393
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel, 
som svarer til eller overstiger de
obligatoriske minimumsdelmål, der er 
fastlagt i del B i bilag I.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 394
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I mangel på en støtteordning for hele 
EU og for at sikre, at nationale 
støtteordninger reelt kan leve op til 
formålet med dette direktiv, kan 
medlemsstaterne beslutte, om og i hvilket 
omfang de giver energi fra vedvarende 
energikilder produceret i andre 
medlemsstater ret til at drage fordel af 
deres nationale støtteordning og til at 
beslutte, om og i hvilket omfang de giver 
energi fra vedvarende energikilder 
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produceret på deres territorium ret til at 
drage fordel af den nationale 
støtteordning i en anden medlemsstat. 

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen er lavet for igen at understrege, at nationale støtteordninger skal forblive under 
medlemsstaternes kontrol.

Ændringsforslag 395
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. To eller flere medlemsstater kan 
forfølge deres obligatoriske, individuelle 
nationale mål gennem fælles aktiviteter, 
som beskrevet i artikel 9, 10 og 10a.

Or. en

Begrundelse

Bilateralt og multilateralt samarbejde om at opfylde nationale mål kan give medlemsstaterne 
mulighed for at udvikle vedvarende energi mere fleksibelt og effektivt.

Ændringsforslag 396
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. 3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
8 % af det endelige energiforbrug inden for 
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energiforbrug inden for transport i den 
medlemsstat.

transport i den medlemsstat, men kun hvis 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for transport opfylder de miljømæssige 
bæredygtighedskriterier i artikel 15. 
Opfyldelsen af målet vil blive vurderet 
hvert tredje år fra 2012 på grundlag af 
Kommissionens rapportering i henhold til 
artikel 20.

Ved beregningen af det samlede 
energiforbrug inden for transport, jf. 
første afsnit, vil andre olieprodukter end 
benzin og dieselolie ikke blive taget i 
betragtning.

Or. en

Begrundelse

På grund af alle de ubekendte faktorer med hensyn til effekterne af en hastigt stigende 
produktion af biobrændstoffer baseret på agro-brændstoffer er der overbevisende argumenter 
for forsigtighed og en skridtvis tilgang. Det foreslåede bindende mål på 10 % synes at være 
for optimistisk. Målet bør ikke være at opfylde målsætningen for enhver pris, men snarere at 
gennemføre politikker der medfører en betydelig fordel for klimaet. Derfor ville en fornuftig 
tilgang være at sænke målet og udvikle en politik baseret på jævnlige undersøgelser –
”learning by doing” – både hvad angår de overordnede målsætninger og den politiske 
ramme og metodologi. 

Ændringsforslag 397
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder i transport udgør 
en andel af det endelige energiforbrug i 
2015 på 4 % af det endelige energiforbrug 
i transport i den medlemsstat. På grundlag 
af resultaterne af den i artikel 20 krævede 
overvågning og rapportering kan 
Kommissionen, når tiden er inde, foreslå, 
at dette direktiv ændres, således at 
medlemsstaterne sikrer, at andelen af 
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vedvarende energi inden for transport 
øges i perioden fra 2015 til 2020.

Or. en

Begrundelse

Der bør sættes et lavere mål indtil 2015, og baseret på nye data og på, hvordan 
andengenerations biobrændstoffer udvikles i fremtiden, øges målet på et senere tidspunkt. 
Målet på 4 % fremkommer, hvis man tager højde for det vejledende forløb, der er fastlagt i 
del B i bilag I, ifølge hvilket medlemsstaterne i 2014 bør have nået 35 % af deres mål for 
2020. Hvis man anvender den matematiske formel i bilag I, B, og tager højde for, at 
biobrændstoffer i 2005 udgjorde 1 % af transportbrændstoffet, kan man konkludere, at målet 
for 2015 burde være omkring 4 % (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 
1+3,15=4,15).

Ændringsforslag 398
Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Each Member State shall ensure that the 
share of energy from renewable sources in 
transport in 2020 is at least 10% of final 
consumption of energy in transport in that 
Member State.

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10% af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat, men kun 
hvis energi fra vedvarende energikilder 
inden for transport opfylder de 
miljømæssige bæredygtighedskriterier i 
artikel 15. Ved udgangen af 2015 kan 
medlemsstaterne sætte et mål for andelen 
af celluloseholdige biobrændstoffer, 
biogas og biobrændstoffer fra vegetabilsk 
eller animalsk olieaffald eller grøntsager, 
der ikke er beregnet til menneskeføde, på 
mindst 1 % af det endelige energiforbrug 
inden for transport. Medlemsstaterne skal 
sikre, at mindst 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i 2020 
stammer fra celluloseholdige 
biobrændstoffer, biogas og 
biobrændstoffer fra vegetabilsk eller 
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animalsk olieaffald eller grøntsager, der 
ikke er beregnet til menneskeføde. 
Opfyldelsen af målet vil blive vurderet 
hvert tredje år fra 2012 på grundlag af 
Kommissionens rapportering i henhold til 
artikel 20.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at målopfyldelsen sker progressivt fra ikrafttrædelsen af direktivet, er der behov 
for et delmål. Det Europæiske Råd har sat tilgængelighed af andengenerations 
biobrændstoffer som én af betingelserne for målet om 10 % energi fra vedvarende 
energikilder inden for transport. Ved at opstille et delmål for celluloseholdige og avancerede 
biobrændstoffer opfyldes denne betingelse.

Ændringsforslag 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

EU skal for perioden frem til 2020 opstille 
minimumdelmål på 6 % for 2012 og 8 % 
for 2016.

Or. de

Begrundelse

Målet for andelen af vedvarende energi inden for transportsektoren er meget ambitiøst, så en 
målopfyldelse på 10 % i 2020 er indtil videre tilstrækkelig. Det er nødvendigt med 
obligatoriske delmål for biobrændstoffer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, som 
køreplan for at skabe vækst i den europæiske biobrændstofindustri.
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Ændringsforslag 400
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
vejtransport i 2020 udgør en andel, der 
mindst svarer til 10 %, beregnet på 
grundlag af energiindhold, i den 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

I princippet fører indførsel af 10 % vejtransportbrændstoffer fra vedvarende energi ikke til en 
10 % ”andel af energi fra vedvarende energikilder”. Den reviderede tekst vil sikre 
overensstemmelse med de overordnede principper, der introduceres i direktivet, og navnlig 
med beregningsmetoden i Bilag VII.

Ændringsforslag 401
Dorette Corbey

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10%  af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat. Mindst 30 
% af dette mål nås gennem anvendelse af 
elektricitet eller brint fra vedvarende 
energikilder eller energi fra 
lignocelluloseholdig biomasse eller alger.
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Or. en

Begrundelse

Målet på 10 % for andelen af vedvarende energi for transportområdet kan nås gennem 
anvendelse af energikilder som f.eks. biomasse, elektricitet eller brint. I et fuldkomment 
marked kan valget mellem teknologier overlades til markedsdeltagerne. Markedet vælger 
imidlertid ofte de løsninger, der giver det hurtigste afkast. For at fremme lovende løsninger 
som f.eks. elektricitet og brint er det nødvendigt at fastsætte delmål. Der er desuden udbredt 
bekymring om målet. Det Europæiske Miljøagentur anbefalede således at holde forbruget af 
de såkaldte førstegenerations biobrændstoffer på under 10 %.

Ændringsforslag 402
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Each Member State shall ensure that the 
share of energy from renewable sources in 
transport in 2020 is at least 10% of final 
consumption of energy in transport in that 
Member State.

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10%  af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat. Når det 
gælder elektricitet til jernbanedrift, som 
leveres fra energiproducenten eller 
leverandøren, bør det samme mål for 
andelen af vedvarende energi gælde, som 
gælder for andelen af vedvarende energi 
inden for vejtransport.
Hver medlemsstat bør for de enkelte 
undersektorer inden for transport angive, 
hvilken andel hver undersektor skal 
bidrage med til opfyldelse af det 
overordnede mål, og hvad andelen af 
energi fra vedvarende energikilder i hver 
undersektors endelige energiforbrug bør 
være frem til 2020.

Or. de
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Begrundelse

Uden den foreslåede ændring vil elektricitetsindustriens betydeligt højere mål for andelen af 
vedvarende energi gælde for el-drevne jernbaner, men ikke for den øvrige del af 
transportsektoren. Ændringsforslaget forhindrer, at jernbanetransport bebyrdes med 
urimeligt høje ekstraomkostninger. Det sikrer overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler (EF-traktaten, afsnit XIX, artikel 174, stk. 2) samt gennemskuelighed i 
fordelingen af byrderne.

Ændringsforslag 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10 % af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat, idet 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der medregnes i målet, skal 
opfylde bæredygtighedskriterierne i 
artikel 15. Ved udgangen af 2015 kan 
medlemsstaterne fastsætte et mål for 
andelen af celluloseholdigt biobrændsel 
på mindst 1 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport.
Hver medlemsstat sikrer, at 
celluloseholdigt biobrændsel inden for 
transport i 2020 udgør en andel, der 
mindst svarer til 2 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Råd har sat tilgængelighed af andengenerations biobrændstoffer som en af 
betingelserne for målet om 10 %. Ved at opstille et delmål for celluloseholdige og avancerede 
biobrændstoffer opfyldes denne betingelse.
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Ændringsforslag 404
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10 % af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat, samt at 
medlemsstatens energieffektivitet inden 
for transport forbedres med mindst 20 % i 
2020 set i forhold til udgangspunktet i 
2005. Vedvarende energikilder inden for 
transport skal opfylde 
bæredygtighedskriterierne i artikel 15 og 
skal vurderes hvert år fra 2010 på 
grundlag af Kommissionens rapportering 
i henhold til artikel 20.

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. Der er behov for stor forsigtighed i udviklingen af vedvarende energi til transport, 
fordi en stigning i produktionen af biobrændstof kan vise sig at have uforudsete sociale og 
miljømæssige konsekvenser. Derfor er Kommissionens tidlige og hyppige overvågning af 
afgørende betydning.

Ændringsforslag 405
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 

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

i 2020 udgør en andel, der mindst svarer til 
10 % af det endelige energiforbrug inden 
for transport i den medlemsstat, forudsat at 
dette kan gøres på en bæredygtig måde.

Or. en

Begrundelse

Hvis målet ikke kan opfyldes på en bæredygtig måde, bør det udsættes.

Ændringsforslag 406
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tørv er en langsomt fornyende biomasse. Tørv, der opfylder bæredygtighedskriterierne 
(godkendt tørveproduktion i allerede afskovede sumpe og i moser), skal medregnes i målet for 
biobrændstoffer. Hvis tørv blev klassificeret som en delvist vedvarende energikilde, ville det 
bringe EU nærmere opfyldelsen af sine mål.
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Ændringsforslag 407
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 408
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel af 
det endelige energiforbrug i 2020, der 
mindst svarer til 7 % af det endelige 
energiforbrug inden for transport i den 
medlemsstat.

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 409
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen bør i sine forslag til 
retsakter - navnlig på miljøområdet - altid 
tage højde for deres indvirkning på 
anvendelsen af vedvarende energi og 
undgå interessekonflikter.

Or. de

Begrundelse

Som led i en sammenhængende overordnet strategi for miljø- og energipolitikken skal der 
med henblik på at opfylde EU’s miljø- og klima tages højde for gensidig påvirkning (f.eks. 
vandrammedirektivets følger for elproduktion fra vandkraft), og interessekonflikter skal 
undgås.

Ændringsforslag 410
Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En medlemsstat, hvis andel af 
vedvarende energi ikke svarer til delmålet, 
bør tildeles effektive, passende og 
afskrækkende bøder af Kommissionen.

Or. en



PE407.891v01-00 106/111 AM\728453DA.doc

DA

Begrundelse

Hvis der ikke er bøder, kan medlemsstaterne undlade at opfylde deres delmål, hvilket ville 
være i modstrid med en progressiv udvikling af markedet for vedvarende energi og kunne 
bringe opfyldelsen af 2020-målet i fare.

Ændringsforslag 411
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Tilgængeligheden af træ som 
industrielt råmateriale skal sikres i 
forbindelse med fremme af vedvarende 
energi. For at undgå konflikter mellem 
forarbejdningsindustrien og 
energisektoren bør der ikke ydes tilskud til 
fremme af anvendelsen af træ som 
råmateriale til energiproduktion.

Or. en

Begrundelse

Tilgængeligheden af træ som industrielt råmateriale skal sikres i forbindelse med fremme af 
vedvarende energi fordi:  forarbejdningen af træprodukter skaber 13 gange så mange 
arbejdspladser og otte gange større merværdi i forhold til direkte energianvendelse; 
anvendelse af naturressourcer og produktion af bioenergi bør ske i overensstemmelse med et 
effektivitetsprincip; der ikke bør ydes tilskud til fremme af anvendelsen af træ som råmateriale 
til energiproduktion for at undgå konflikter mellem fremstillingsindustrien og energisektoren; 
og udnyttelsen af træ- og skovaffald bør fremmes.

Ændringsforslag 412
Vladimír Remek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat ikke opfylder sit 
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overordnede mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder, tages der i 
bedømmelsen af medlemsstatens 
bestræbelser højde for medlemsstatens 
totale indsats for at reducere emissioner.

Or. cs

Begrundelse

Den primære motivation og målsætning er at reducere CO2-emissioner. Opfyldelsen af denne 
målsætning involverer også andre ikke-CO2-udledende energikilder end vedvarende 
energikilder, som f.eks. atomkraft og rent kul.

Ændringsforslag 413
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat beslutter at 
nedbringe kapaciteten af 
energiproduktion, som ikke bidrager til 
CO2-udledning, skal dens mål for andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
forøges med en tilsvarende mængde.

Or. sv

Begrundelse

CO2-emissionerne må ikke stige som følge af, at CO2-reducerende produktionskilder erstattes 
af import. For at sikre EU’s fremtidige energiforsyning, kan den mængde energi, som det 
pågældende land bidrager med til det tilbageværende indre energimarked, heller ikke 
reduceres væsentligt. Det er meget vigtigt, at den overordnede målsætning om at nedbringe 
emissionerne ikke bringes i fare.
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Ændringsforslag 414
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Eftersom der ikke findes en pan-
europæisk ordning til fremme af energi 
fra vedvarende energikilder, er der behov 
for, at de forskellige nationale ordninger 
fungerer effektivt, for at opfylde 
målsætningerne i dette direktiv, navnlig
a) at opfylde de nationale og pan-
europæiske vækstmål
b) at opfylde de miljøbeskyttelsesmål, der 
danner grundlag for de nationale 
støtteordninger på en måde, som bedst 
muligt afspejler nationale potentialer og 
den respektive nationale situation, og
c) at skabe en sikker og velafbalanceret 
energiforsyning.
Med henblik på effektiv implementering 
af målene i dette direktiv er det op til 
medlemsstaterne at beslutte, om og i 
hvilket omfang de giver energi fra 
vedvarende energikilder, der produceres i 
andre medlemsstater, ret til at drage 
fordel af deres nationale støtteordninger. 
Om nødvendigt kan dette også indebære 
handelsbegrænsninger.

Or. de

Begrundelse

Brugen af nationale støtteordninger er i øjeblikket den mest lovende måde at opfylde 
direktivets målsætninger.
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Ændringsforslag 415
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal træffe 
forholdsregler for at sikre, at den globale 
konkurrenceevne – navnlig for så vidt  
angår energiintensive industrier – ikke 
påvirkes permanent af stigningen i 
vedvarende energi.

Or. de

Begrundelse

Omkostningerne ved stigningen i vedvarende energi bæres primært af offentlige udgifter. 
Dette gælder både for så vidt angår udvidelse af nettet og for så vidt angår opførelse af 
anlæg. Dette påvirker især industrier, som allerede påvirkes negativt af kvotehandel. Hvis vi 
ønsker at bevare arbejdspladser inden for disse industrier i EU, er vi nødt til at sikre, at der 
ikke skabes væsentlige ekstraomkostninger.

Ændringsforslag 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Eftersom omkostninger ved at 
gennemføre dette direktiv bæres af 
energiforbrugerne, skal medlemsstaterne 
tage forholdsregler for at sikre, at 
energiintensive industrier kan bevare 
deres konkurrenceevne.

Or. de

Begrundelse

Så snart omkostningerne ved at fremme vedvarende energi overføres til el-prisen, kommer 
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energiintensive industrier til at finansiere en ikke ubetydelig del af stigningen i vedvarende 
energi. De høje el-priser, der bliver resultatet af overførselsmekanismen, vil føre til 
konkurrencemæssige ulemper for virksomheder i fremstillingsindustrien og i energiintensive 
industrier. Yderligere bebyrdelse af energiintensive industrier skal udelukkes ved at tillade 
medlemsstaterne at træffe modforanstaltninger.

Ændringsforslag 417
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal vurdere EU-
målene for vedvarende energikilder og det 
mulige bidrag, der kan opnås fra andre 
kulstoffattige energikilder.

Or. fr

Begrundelse

Det primære mål må være at reducere CO2-emissionerne,  og i den forbindelse bør enhver 
form for kulstoffattig energi medtænkes. Vi er nødt til at gøre brug af alle kulstoffattige 
energikilder, inklusive atomkraft, hvis vi skal nå vores mål om at bekæmpe klimaændringerne.

Ændringsforslag 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 1. januar 2010 fastlægger 
Kommissionen en metode til beregning af 
bidraget fra elektricitet fra vedvarende 
energikilder og brint i det samlede 
brændstofmix.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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artikel 21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

For at lette introduktionen af el- og brintdrevne køretøjer, er det nødvendigt med en metode 
til at måle deres indvirkning på bidraget til det samlede brændstofmix.
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