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Ændringsforslag 419
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan. 

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan i samarbejde med sine 
regionale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Selvstyrende regioners regeringers skal opfylde deres forpligtelser i denne henseende.

Ændringsforslag 420
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan.

1. Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan i samarbejde med sine 
regionale myndigheder og efter grundig 
høring af de berørte parter.

Or. en

Begrundelse

De regionale myndigheder skal udtrykkeligt involveres i udformningen af nationale 
handlingsplaner. De berørte parter skal med deres tekniske ekspertise involveres aktivt i 
udformningen af nationale handlingsplaner for at fremme de langfristede investeringers 
stabilitet.
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Ændringsforslag 421
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De nationale aktionsplaner fastsætter 
medlemsstaternes mål for, hvilken andel 
energi fra vedvarende energikilder skal 
udgøre inden for de forskellige dele af 
transportsektoren, elektricitet, opvarmning 
og nedkøling i 2020, og passende 
foranstaltninger til at nå disse mål, 
herunder nationale politikker til at udvikle 
eksisterende og mobilisere nye 
biomasseressourcer til forskellige 
anvendelser og fremme anvendelsen af dem 
inden for elektricitet, opvarmning og 
nedkøling samt inden for de forskellige 
dele af transportsektoren under 
hensyntagen til konkurrencen med 
anvendelsen til ikke-energirelaterede 
formål (navnlig levnedsmiddelproduktion 
og genvinding), samt de foranstaltninger 
der skal træffes for at opfylde kravene i 
artikel 12-17. Hver foranstaltning angives 
med sine omkostninger.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler (EF-traktaten, artikel 174, stk. 
2) skal de transportformer, der på nuværende tidspunkt forårsager det højeste forbrug af 
fossile brændstoffer og de højeste CO2-emissioner yde det største bidrag til at nå 
målsætningen om en andel på 10 % vedvarende energi. Den foreslåede tilføjelse sikrer 
gennemsigtig om, at byrden skal deles inden for transportsektoren.
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Ændringsforslag 422
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 423
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale aktionsplaner fastsætter 
medlemsstaternes mål for, hvilken andel 
energi fra vedvarende energikilder skal 
udgøre inden for transport, elektricitet,
opvarmning og nedkøling i 2020, og 
passende foranstaltninger til at nå disse 
mål, herunder nationale politikker til at 

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

regionale og nationale myndigheder,
nationale politikker til at udvikle 
eksisterende og mobilisere nye ressourcer
til forskellige anvendelser, samt de 
foranstaltninger der skal træffes for at 
opfylde kravene i artikel 12-17.

Or. en

Begrundelse

Selv om projekter om vedvarende energi godkendes og fremmes på nationalt plan, opstår der 
ofte vanskeligheder med godkendelser og tilladelser på lokalt niveau. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale handlingsplaner sikrer, at samarbejdet mellem de 
forskellige forvaltningsniveauer styrkes i medlemsstaterne. Stykkets anvendelse begrænses af, 
at der udelukkende henvises til biomasse.

Ændringsforslag 424
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne spiller en nøglerolle i forbindelse med gennemførelsen af direktivet. 
Biomasseressourcerne er begrænsede i EU, og det er medlemsstaternes ansvar at sikre, at 
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produktionsvejen for biomasse er i stand til fuldt ud at bidrage til at øge andelen af 
vedvarende energiformer. Forbrænding af biomasse medfører betydelige energitab, så det er 
yderst vigtigt, at anvendelsen af biomasse prioriteres, så den anvendes i kraftvarmeanlæg, 
således at tabene i forbindelse med konverteringen minimeres.

Ændringsforslag 425
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Direktivet drejer sig ikke blot biomasse, men om vedvarende energikilder. Det omfatter vind-, 
vand- og solenergi etc.

Ændringsforslag 426
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

De nationale handlingsplaner omfatter 
også foranstaltninger til sikring af 
tilstrækkelige påfyldningsmuligheder for 
nulemissionskøretøjer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 427
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale handlingsplaner angiver 
endvidere bidragene til anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikiler for de 
enkelte dele af økonomien. Navnlig 
bidragene fra de forskellige 
transportformer angives tydeligt.

Or. en
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Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at der i dette direktiv fokuseres på forskning og udvikling.

Ændringsforslag 428
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale handlingsplaner angiver 
bidraget til opnåelsen af ovenstående mål 
sammen med foranstaltningerne til 
gennemførelse af de nationale 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omfattet af direktiv 2006/32/EF.  

Or. it

Begrundelse

På grund af den direkte forbindelse mellem forbedringen af energieffektiviteten og 
opfyldelsen af målene om vedvarende energikilder, skal de nationale energieffektivitetsplaner 
udgøre en integreret del af de nationale handlingsplaner. 

Ændringsforslag 429
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de nationale handlingsplaner lægges 
særlig vægt på bestræbelser inden for 
forskning og udvikling vedrørende energi 
fra vedvarende energikilder og 
energibesparelser.

Or. en
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Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at der i dette direktiv fokuseres på forskning og udvikling.

Ændringsforslag 430
Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som vejledning for medlemsstaterne 
tilvejebringer Kommissionen senest den 
30. juni 2009 en bindende skabelon for 
handlingsplaner for vedvarende energi, 
der mindst indeholder følgende:
a) medlemsstaternes referencestatistik for 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug 
for 2005 og de senest tilgængelige år, 
hvor det endelige energiforbrug defineres 
efter:
- faste brændstoffer, olie, gas, vedvarende 
energikilder, elektricitet og varme 
(udvundet varme, fjernvarme) samt varme 
og elektricitet produceret af vedvarende 
og ikke-vedvarende energikilder
- industri, husholdning, servicesektoren 
og transportsektoren
- elektricitet (elektricitet til varme og 
varmt vand medregnes ikke) varme 
(herunder elektricitet til opvarmning og 
nedkøling) og transport, under alle 
omstændigheder fra både vedvarende og 
ikke-vedvarende energikilder
b) bindende mål for medlemsstaternes 
vedrørende andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i det endelige 
energiforbrug senest i 2020, jf. bilag I, del 
A
c) bindende midlertidige mål for 
medlemsstaternes, jf. bilag I, del B;
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d) bindende mål, som medlemsstaterne 
skal opfylde inden 2020, og midlertidige 
mål for andelen af energi fra vedvarende 
energikilder inden for elektricitet, 
opvarmning og nedkøling samt transport:
i) bindende mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
elektricitet:
- nationale mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
elektricitet i 2020 i henhold til bilag I, del 
A
- nationale midlertidige mål for andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
inden for elektricitet i henhold til bilag I, 
del B
ii) bindende mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
opvarmning og nedkøling:
- nationale mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i opvarmning og 
nedkøling i 2020 i henhold til bilag I, del 
A
- nationale midlertidige mål for andelen 
af energi fra vedvarende energikilder i 
opvarmning og nedkøling i henhold til 
bilag I, del B
iii) bindende mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for
transport:
- nationale mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport i 2020 i henhold til bilag I, del A
- nationale midlertidige mål for andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
inden for transport i henhold til bilag I, 
del B
e) Foranstaltninger til opnåelse af målene 
i litra a)-d), herunder:
i) oversigt over alle foranstaltninger 
vedrørende fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder
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ii) foranstaltninger vedrørende fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder inden for elektricitet:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder, navnlig i fjerne og isolerede 
områder, der har et stort potentiale med 
hensyn til vedvarende energi, såsom tyndt 
befolkede bjergområder og øer
- specifikke foranstaltninger til opfyldelse 
af kravene i artikel 12, 13 og 14.
iii) foranstaltninger vedrørende fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder inden for opvarmning og 
nedkøling:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder, navnlig i fjerne og isolerede 
områder, der har et stort potentiale med 
hensyn til vedvarende energi, såsom tyndt 
befolkede bjergområder og øer
specifikke foranstaltninger til opfyldelse 
af kravene i artikel 12-13
iv) foranstaltninger vedrørende fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder inden for transport:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder
- specifikke foranstaltninger til opfyldelse 
af kravene i artikel 12 og 13 samt artikel 
15, 16 og 17
v)  specifikke foranstaltninger vedrørende 
fremme af anvendelsen af energi fra 
biomasse:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
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politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder
- specifikke foranstaltninger til ny 
mobilisering af biomasse under 
hensyntagen til følgende principper:
- den krævede mængde biomasse med 
henblik på at opfylde målene
- biomassens type og oprindelse skal 
defineres
- biomassens tilgængelighed, potentiale, 
import og mål skal passe sammen
- der skal defineres mål med henblik på at 
øge biomassens tilgængelighed, idet der 
tages højde for andre brugere af biomasse 
(landbrugs- og skovbaserede sektorer)
f) vurderinger:
i) det samlede forventede bidrag fra hver 
enkelt energiteknologi med henblik på at 
opfylde de bindende mål for 2020 og de 
bindende midlertidige mål for andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for elektricitet, opvarmning og nedkøling 
samt transport
ii) bruttoenergiforbruget og det endelige 
energiforbrug for 2020 i henhold til et 
status quo-scenarie og et 
effektivitetsscenarie
iii) en strategisk miljøvurdering i henhold 
til SEA-direktivet, 2001/42/EF, som 
indarbejder de miljømæssige fordele ved 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder samt virkningerne deraf.

Or. en

Begrundelse

Fjerntliggende og isolerede områder, navnlig øer, har ofte et højt potentiale, hvad 
vedvarende energikilder angår, og det udnyttes ikke ordentligt på grund af mangel på know-
how, ordentlig planlægning og de relevante finansielle instrumenter. Vedvarende energi kan 
omdanne disse områder fra at være underudviklede til at blive foregangsområder i 
forbindelse med opnåelsen af EU's mål og bidrage til udviklingen af en europæisk 



PE409.383v01-00 14/92 AM\730535DA.doc

DA

udviklingsmodel.

Ændringsforslag 431
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen udvikler en fælles 
bindende skabelon for nationale 
handlingsplaner, der placeres i et bilag til 
dette direktiv senest den 30. juni 2009. 
Skabelonen fungerer som retningslinje 
for medlemsstaterne og udvikles i samråd 
med medlemsstaterne og civilsamfundet
Disse retningslinjer angiver strukturen 
for de nationale handlingsplaner, 
herunder standardiserede oplysninger om 
styringsværktøjer og overordnede 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har til hensigt at anvende for at opnå 
deres nationale mål, målinger/metodologi 
og referencestatistik for beregningen af 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder, planlagte foranstaltninger 
opdelt efter teknologi (såsom vindkraft, 
bio- og solenergi) og efter sektorer (såsom 
industri, husholdning og service samt 
transport).
Medlemsstaterne rapporterer om 
generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, såvel som foranstaltninger 
med henblik på anvendelse af vedvarende 
energikilder i den offentlige sektor.
For at øge gennemsigtigheden for 
investorer i vedvarende energi omfatter de 
nationale handlingsplaner en beskrivelse 
af støtteniveauerne for de forskellige 
teknologier. Disse oplysninger 
offentliggøres af Kommissionen.
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Or. en

Ændringsforslag 432
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvor flere medlemsstater har til 
hensigt at forfølge deres mål i fællesskab, 
fastlægger hver af disse medlemsstater 
detaljer for de relevante aftaler i deres 
nationale handlingsplaner.

Or. en

Begrundelse

Fælles bilaterale og multilaterale indsatser blandt medlemsstaterne er den bedste metode til 
sikring af, at de nationale mål vedrørende vedvarende energi opfyldes effektivt og uden at 
undergrave de nuværende støtteordninger.

Ændringsforslag 433
Eluned Morgan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under udarbejdelsen og forvaltningen 
af støtteordninger bestræber 
medlemsstaterne sig på at opstille 
langfristede, stabile rammebetingelser.

Or. en

Begrundelse

Pludselige og hyppige ændringer i støtteordningerne øger usikkerheden blandt investorerne 
og dermed også forbrugernes omkostninger. Det kan kun afhjælpes med faste 



PE409.383v01-00 16/92 AM\730535DA.doc

DA

rammebetingelser.

Ændringsforslag 434
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nationale handlingsplaner skal 
endvidere indeholde en redegørelse for, 
hvordan medlemsstaterne har til hensigt 
at nå målet for produktion af vedvarende 
energi.  Formålet er at undgå en 
situation, hvor en medlemsstat, der har 
besluttet sig for at reducere kapaciteten af 
energiproduktion, der ikke bidrager til 
øget CO2-udslip, kompenserer for dette 
gennem import af energi, der er 
produceret i udlandet. På den måde kan 
det undgås, at der opstår en situation, 
hvor udfasningen af CO2-reducerende 
kilder til produktion fører til, at den 
gevinst, der blev opnået i kampen mod 
CO2-emissioner, mistes.

Or. sv

Begrundelse

CO2-emissionerne må ikke stige som følge af, at CO2-reducerende kilder til produktion 
erstattes med import. For at sikre EU's fremtidige energiforsyning må den mængde energi, 
som det pågældende land bidrager med til det kommende indre energimarked, heller ikke 
mindskes i større omfang. Det er af stor betydning, at de overordnede målsætninger for 
emissionsreduktioner ikke bringes i fare.
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Ændringsforslag 435
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen tilvejebringer senest 
den 30. juni 2009 en skabelon for de 
nationale handlingsplaner, som kan give 
medlemsstaterne retningslinjer om 
mindstekravene i henhold til artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Den manglende skabelon til de nationale energieffektivitetshandlingsplaner forårsagede 
forsinkelser i forbindelse med indsendelsen af dem.

Ændringsforslag 436
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anmelder deres 
nationale handlingsplaner til 
Kommissionen senest den 31. marts 2010. 

2. Medlemsstaterne anmelder deres 
handlingsplaner for vedvarende energi til 
Kommissionen senest et år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Handlingsplanerne for vedvarende energi er de vigtigste instrumenter i bestræbelserne på at 
nå målene og bør udarbejdes af medlemsstaterne på et tidligt tidspunkt.



PE409.383v01-00 18/92 AM\730535DA.doc

DA

Ændringsforslag 437
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anmelder deres 
nationale handlingsplaner til 
Kommissionen senest den 31. marts 2010. 

2. Medlemsstaterne anmelder deres 
nationale handlingsplaner til 
Kommissionen senest den 31. marts 2011.
Kommissionen tilvejebringer senest i 2009 
en skabelon for de nationale 
handlingsplaner, som kan give 
medlemsstaterne retningslinjer og lette 
benchmarkingen.

Or. en

Begrundelse

Det er logisk og muligt, at anmeldelsen af de nationale planer sker efter direktivets 
gennemførelse. Retningslinjer fra Kommissionen letter og fremskynder processen. For at de 
nationale handlingsplaner kan indeholde et klart projekt, bør de udarbejdes og anmeldes til 
Kommissionen nogen tid efter gennemførelsen af direktivet om vedvarende energikilder i 
national lovgivning, hvorved der kan tages højde for bredden og kompleksiteten af de 
påkrævede lovgivnings- og reguleringsmæssige samt tekniske tilpasninger.

Ændringsforslag 438
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anmelder deres 
nationale handlingsplaner til 
Kommissionen senest den 31. marts 2010. 

2. Medlemsstaterne anmelder deres 
nationale handlingsplaner til 
Kommissionen senest den 31. marts 2010.
De nationale handlingsplaner samt 
Kommissionens evaluering af dem 
fremsendes til Europa-Parlamentet og 
Rådet. 

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at evaluere handlingsplanerne og fremsende dem til de lovgivende myndigheder 
i EU, så processen holdes i gang.

Ændringsforslag 439
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan senest tre måneder 
efter at have modtage underretning om en 
handlingsplan for vedvarende energi fra 
en medlemsstat i henhold til stk. 2 
forkaste den pågældende plan eller et 
aspekt deraf på den baggrund, at den ikke 
indeholder alle de elementer, som kræves 
i henhold til stk. 1b, eller den er 
uforenelig med de obligatoriske mål i 
bilag I. I så fald foreslår medlemsstaten 
ændringer, og handlingsplanen anses 
ikke for vedtaget, før Kommissionen har 
accepteret ændringerne Enhver 
beslutning om forkastelse fra 
Kommissionens side skal begrundes.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlemsstaternes udvikling overvåges korrekt og al manglende overholdelse 
håndteres hurtigt og effektivt, bør der vedtages strengere procedurer for de fremsendte 
handlingsplaner for vedvarende energi. Sidstnævnte bør være yderligere bindende for 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 440
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Det kan være ineffektivt at tilstræbe fremskridt i toårsperioder, navnlig eftersom den øgede 
anvendelse af vedvarende energikilder vil være tæt forbundet med teknologiske fremskridt.

Ændringsforslag 441
Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med evalueringen af 
medlemsstatens bestræbelser tager 
Kommissionen højde for de fremskridt,
som den pågældende stat har gjort i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
foranstaltninger, der er truffet i den 
nationale 
energieffektivitetshandlingsplan, jf. 
direktiv 2006/32/EF.
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Or. it

Begrundelse

På grund af den direkte forbindelse mellem forbedringen af energieffektiviteten og 
opfyldelsen af målene om vedvarende energikilder, skal medlemsstaternes fremskridt i 
forbindelse med energieffektivitet evalueres på baggrund af en mere generel evaluering af de 
fremskridt, der er gjort for at nå de mål, der er fastsat i direktivet.

Ændringsforslag 442
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det endelig forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder i hver 
medlemsstat beregnes som summen af:

5. Det endelig forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder i hver 
medlemsstat beregnes som summen af:

a) det endelige forbrug af elektricitet fra 
vedvarende energikilder

a) det endelige fysiske forbrug af 
elektricitet fra vedvarende energikilder

b) det endelige forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder til opvarmning og 
nedkøling og 

b) det endelige fysiske forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder til opvarmning og 
nedkøling og 

c) det endelige forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport.

c) det endelige fysiske forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport.

Or. de

Begrundelse

En fysisk mængde er en kvantificerbar egenskab ved en fysisk genstand, der enten kan måles 
direkte eller beregnes på grundlag af måleresultater. Det er derfor en mere præcis juridisk 
definition til beregning af det endelige forbrug af energi fra vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 443
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det endelige forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport.

c) det endelige forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder inden for de 
forskellige transportformer

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler (EF-traktaten, artikel 174, stk. 
2) skal de transportformer, der på nuværende tidspunkt forårsager det højeste forbrug af 
fossile brændstoffer og de højeste CO2-emissioner, yde det største bidrag til at nå 
målsætningen om en andel på 10 % vedvarende energi. Den foreslåede tilføjelse sikrer 
gennemsigtig om, at byrden skal deles inden for transportsektoren.

Ændringsforslag 444
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det endelige forbrug af elektricitet fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport, jf. stk. 1, litra a), beregnes som 
andelen af passagerkilometer eller tons 
fragtkilometer, der er befordret ved hjælp 
af vedvarende elektricitet.

Or. en
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Ændringsforslag 445
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbruget af vedvarende energi i el-
drevne køretøjer, jf. stk. 1, litra c), tæller 
fire gange i forhold til opfyldelsen af 
målet på 10 % som udtryk for elektriske 
drivaggregaters effektivitetsfordele.

Or. en

Ændringsforslag 446
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt 
angår stk. 1, tages hensyn til andre 
foranstaltninger, der er truffet for at 
reducere drivhusgasemissionen og øge 
forsyningssikkerheden. Kommissionen 
beslutter, hvilken justering der skal 
foretages af medlemsstatens endelige 
energiforbrug fra vedvarende energikilder 
for året 2020.

Or. en

Begrundelse

En reduktion af drivhusgasemissionerne skal være højeste prioritet for EU. Øget udnyttelse af 
vedvarende energi er kun en måde at fremme dette hovedmål på. Derfor bør Kommissionen 
også tage højde for andre måder at fremstile energi med lavt kulstofudslip på, når den 
vurderer målet for vedvarende energi.
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Ændringsforslag 447
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt 
angår stk. 1, tages hensyn til opførelse af 
anlæg for vedvarende energi med lange 
opførelsesfrister på deres territorium, når 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2016. 
b) Anlægget for vedvarende energi skal 
have en produktionskapacitet svarende til 
eller over 5 000 MW. 
c) Det må ikke være muligt at sætte 
anlægget i drift i perioden frem til 2020.
d) Anlægget skal kunne være operationelt 
senest i 2022.
Kommissionen træffer beslutning om, 
hvilke tilpasninger der skal foretages af 
medlemsstatens andel af energi fra 
vedvarende energikilder i 2020 under 
hensyntagen til opførelsesarbejdets 
fremskriden, omfanget af den finansielle 
støtte der gives til anlægget, og den 
mængde vedvarende energi, der skal 
produceres af anlægget i et 
gennemsnitsår, når det står færdigt. 
I overensstemmelse med den procedure, 
der henvises til i artikel 21, stk. 2, vil 
Kommissionen udarbejde regler for 
gennemførelsen af denne bestemmelse 
senest den 31. december 2012.

Or. sl
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Ændringsforslag 448
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt angår 
stk. 1, tages hensyn til opførelse af anlæg 
for vedvarende energi med lange 
opførelsesfrister på deres territorium, når 
følgende betingelser er opfyldt:

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt angår 
stk. 1, tages hensyn til opførelse af anlæg 
for vedvarende energi med lange 
opførelsesfrister på deres territorium, når 
opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi har været påbegyndt siden 2019.

a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2016.

b) Anlægget for vedvarende energi skal 
have en produktionskapacitet svarende til 
eller over 5 000 MW. 
c) Det må ikke være muligt at sætte 
anlægget i drift i perioden frem til 2020.
d) Anlægget skal kunne være operationelt 
senest i 2022.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have så meget fleksibilitet som muligt og ikke have pålagt for restriktive 
vilkår.

Ændringsforslag 449
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt angår 
stk. 1, tages hensyn til opførelse af anlæg 
for vedvarende energi med lange 

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt angår 
stk. 1, tages hensyn til opførelse af anlæg 
for vedvarende energi med lange 
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opførelsesfrister på deres territorium, når 
følgende betingelser er opfyldt:

opførelsesfrister på deres territorium, når 
følgende betingelser er opfyldt:

a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2016.

a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2018.

b) Anlægget for vedvarende energi skal 
have en produktionskapacitet svarende til 
eller over 5 000 MW.

b) Anlægget for vedvarende energi skal 
have en produktionskapacitet svarende til 
eller over 1 000 MW eller mindst svarende 
til 5 % af den berørte medlemsstats 
maksimale energikapacitet.

c) Det må ikke være muligt at sætte 
anlægget i drift i perioden frem til 2020.

c) Det må ikke være muligt at sætte 
anlægget i drift i perioden frem til 2020.

d) Anlægget skal kunne være operationelt 
senest i 2022.

d) Anlægget skal kunne være operationelt 
senest i 2024.

Or. en

Begrundelse

De oprindelige krav er diskriminerende, da de kun giver mulighed for at anvende denne 
bestemmelse i et meget begrænset antal af medlemsstater og for specifikke teknologier af 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 450
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt angår 
stk. 1, tages hensyn til opførelse af anlæg 
for vedvarende energi med lange 
opførelsesfrister på deres territorium, når 
følgende betingelser er opfyldt:

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt angår 
stk. 1, tages hensyn til opførelse af anlæg 
for vedvarende energi med lange 
opførelsesfrister, når følgende betingelser 
er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Ordlyden "på deres territorium" kan begrænse anvendelsen af dette direktiv, således at 
fleksibilitetsbestemmelsen ikke omfatter projekter, der ligger mellem to medlemsstater.
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Ændringsforslag 451
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2016.

a) de nødvendige tilladelser til opførelsen 
af anlægget for vedvarende energi skal 
være udstedt senest i 2015.

Or. de

Begrundelse

Det er uundgåeligt, at der opstår forsinkelser i forbindelse med mange byggeprojekter. 
Derfor er en vis fleksibilitet nødvendig. Ved at inddrage byggeprojekter, der påbegyndes op 
til 6 måneder efter den fastsatte frist, opnår man en vis fleksibilitet vedrørende interimmålet 
uden at underminere fremskridtet (da det ikke medfører nogen lempelse af målet).

Ændringsforslag 452
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2016.

a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2018.

Or. en

Begrundelse

Hvis det i artikel 5, stk. 2, litra a), fastsættes, at opførelsen skal være påbegyndt senest i 2016, 
kan det skabe unødvendige begrænsninger. En offshore-vindmøllepark kan have en kan have 
en opførelsestid på 2 år og ville dermed være udelukket, men egentlig skal den medregnes i 
medlemsstaternes bidrag til gennemførelse af målene. fristen skal udvides til 2018.
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Ændringsforslag 453
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Anlægget for vedvarende energi skal 
have en produktionskapacitet svarende til 
eller over 5 000 MW.

udgår

Or. de

Begrundelse

For også at kunne tage hensyn til mindre anlæg, der samlet set har et stort potentiale, i 
forbindelse med gennemførelsen af målene for andelen af vedvarende energi, bør alle anlæg 
inkluderes.

Ændringsforslag 454
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer beslutning om, 
hvilke tilpasninger der skal foretages af 
medlemsstatens andel af energi fra 
vedvarende energikilder i 2020 under 
hensyntagen til opførelsesarbejdets 
fremskriden, omfanget af den finansielle 
støtte der gives til anlægget, og den 
mængde vedvarende energi, der skal 
produceres af anlægget i et gennemsnitsår, 
når det står færdigt.

Kommissionen træffer beslutning om, 
hvilke tilpasninger der skal foretages af 
medlemsstatens andel af energi fra 
vedvarende energikilder i 2020 under 
hensyntagen til den mængde vedvarende 
energi, der skal produceres af anlægget i et 
gennemsnitsår, når det står færdigt.

Or. de

Begrundelse

Den eneste relevante faktor ved beregningen af disse anlægs bidrag, er deres 
produktionskapacitet – for direktivets mål er en forhøjelse af andelen af vedvarende energi i 
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det endelige energiforbrug i EU.

Ændringsforslag 455
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Henvisningen til "force majeure" i direktivet er overflødig. 

Ændringsforslag 456
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat finder, at den på 
grund af force majeure ikke er i stand til at 
nå op på den andel, som energi fra 
vedvarende energikilder skal udgøre af det 
endelige energiforbrug i 2020 ifølge tredje 
kolonne i tabellen i bilag 1, underretter den 

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

Kommissionen så hurtigt som muligt. 
Kommissionen vedtager efter en 
omfattende høring af den berørte 
medlemsstat en beslutning om, hvorvidt 
der er påvist force majeure, i hvilket 
tilfælde den beslutter, hvilken justering der 
skal foretages af medlemsstatens endelige 
energiforbrug fra vedvarende energikilder 
for året 2020.

Or. en

Ændringsforslag 457
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

"Force majeure" er et juridisk begreb (f.eks. er hindringer, der er blevet registreret i forvejen 
ikke omfattet), man normalt ikke ønsker at anvende i et direktiv. Derfor bør man anvende en 
anden ordlyd som uovervindelig hindring.
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Ændringsforslag 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Det endelige forbrug af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, jf. stk. 1, litra a), 
beregnes som mængden af elektricitet 
produceret i en medlemsstat fra vedvarende 
energikilder, eksklusive elektricitet 
fremstillet af pumpekraftværker svarende 
til mængden af vand, der tidligere er 
pumpet opad.

Or. es

Begrundelse

Beregningen af vedvarende energi fra blandede pumpekraftværker bør specificeres klart for 
at sikre, at alle medlemsstater anvender samme kriterier. I tilfælde af ren pumpning er det 
meget simpelt, da det ikke er al energi, der produceres i et sådant anlæg, der er vedvarende. I 
tilfælde af blandet pumpning skal produktionen af elektricitet fra naturlige kilder anslås. Af 
nemhedsgrunde kunne man antage, at den energi, der genvindes ved pumpning, er en fast 
procentdel af forbruget ved pumpning (60 %-70 %).

Ændringsforslag 459
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Udelukkelsen af elektricitetsproduktionen i pumpekraftværker i Kommissionens forslag kunne 
fortolkes i retning af, at den samlede el-produktion fra pumpekraftværker, herunder 
produktion ved hjælp af en naturlig tilstrømning, ikke må medregnes ved gennemførelsen af 
målet. Derfor er en præcisering nødvendig, således at det kun er hydrokraft fra 
pumpekraftværker, der er udelukket.

Ændringsforslag 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor en nøjagtig beregning 
af den bionedbrydelige del af kommunalt 
og industrielt affald ikke er mulig, skal en 
andel på 70 % af den samlede mængde 
affald være gældende.

Or. es

Begrundelse

Til beregning af den bionedbrydelige del af industrielt og kommunalt affald anvender 
Eurostat et tal på 50 % af kommunalt affald. Officielle studier i visse medlemsstater viser, 
at70 % af affaldet er bionedbrydeligt, og det burde således være muligt at finde en fælles 
procentsats, der kan gælde for samtlige medlemsstater.
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Ændringsforslag 461
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages hensyn til den elektricitet, der 
fremstilles ved hjælp af vandkraft, i 
overensstemmelse med 
normaliseringsreglen i bilag II.

Den elektricitet, der fremstilles ved hjælp 
af vandkraft skal normaliseres for at tage 
højde for den årlige variation efter datoen 
for dette direktivs ikrafttrædelse. I 
overensstemmelse med den procedure, der 
henvises til i artikel 21, udarbejder 
Kommissionen normaliseringsregler 
senest den xxx.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede metode giver i visse tilfælde et forvrænget billede af produktionen. Metoden 
viser ikke den årlige produktion, såfremt anlægget er blevet ændret på en sådan måde, at 
kapaciteten ikke er blevet øget, men produktionen er. Investeringer, der medfører øget 
kapacitet, men ikke øger den producerede energimængde, fremgår også på en ukorrekt måde. 
En bedre metode til normalisering af den fremtidige produktion af vandkraft skal udvikles 
efter komitologimetoden.

Ændringsforslag 462
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages hensyn til den elektricitet, der 
fremstilles ved hjælp af vandkraft, i 
overensstemmelse med 
normaliseringsreglen i bilag II.

Der tages hensyn til den elektricitet, der 
fremstilles ved hjælp af vandkraft og vind, 
i overensstemmelse med 
normaliseringsreglen i bilag II.

Or. de
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Begrundelse

Der tages hensyn til den elektricitet, der fremstilles ved hjælp af vandkraft og vind, i 
overensstemmelse med normaliseringsreglen i bilag II.

Ændringsforslag 463
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det endelige forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder til opvarmning og 
nedkøling, jf. stk. 1, litra b), beregnes som 
forbruget af energi fra vedvarende 
energikilder, der leveres til 
fremstillingsindustrien, transport, 
husholdninger, tjenesteydelser, landbrug, 
skovbrug og fiskeri til opvarmning og
nedkøling, inklusive forbruget fra 
fjernvarme eller fjernkøling fra 
vedvarende energikilder, justeret i 
overensstemmelse med artikel 10.

5. Det endelige forbrug af energi fra 
vedvarende energikilder til opvarmning og 
nedkøling, jf. stk. 1, litra b), beregnes som 
mængden af fjernvarme og fjernkøling, 
der produceres i en medlemsstat på 
grundlag af energi fra vedvarende 
energikilder plus forbruget af anden 
energi fra vedvarende energikilder inden 
for industrien, husholdninger, 
tjenesteydelser, landbrug, skovbrug og 
fiskeri til opvarmning, nedkøling og 
processer, justeret i overensstemmelse med 
artikel 10.

Or. xm

Begrundelse

I artikel 5 vedrørende beregninger er det vigtigt, at beregningerne er konsekvente. 
Kommissionen foreslår, at det endelige forbrug af (vedvarende) energi bør omfatte 
distributionstab: Sverige gå ind for dette, fordi oprindelsesgarantierne i artikel 6 udstedes for 
produktion af elektricitet, opvarmning og nedkøling og dermed omfatter distributionstab. 
Endvidere er der en fejl i denne artikel, eftersom transport er omfattet af artikel 5, stk. 1, litra 
c), og derfor bør udgå af artikel 5, stk. 5.
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Ændringsforslag 464
Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender aerotermisk, 
geotermisk og hydrotermisk energi, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b), 
hvis den primære energitilførsel er mindre 
end den endelige energiproduktion. Ved 
beregningen af vedvarende energi fra 
varmepumpeanlæg tages der kun hensyn 
til den del, der tages fra miljøet 
(aerotermisk, geotermisk og hydrotermisk 
energi).

Or. en

Begrundelse

Et varmepumpeanlæg betragtes som vedvarende, såfremt tilførslen af ikke-vedvarende, 
primær energi er mindre end den endelige energiproduktion. En sådan fremgangsmåde er af 
afgørende betydning for at nå EU's mål for energi og klimabeskyttelse.

Ændringsforslag 465
Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk, 
jordtermisk, aerotermisk eller 
hydrotermisk energi fra jord, luft eller 
vand, tages i betragtning med henblik på 
stk. 1, litra b), hvis COR (Coefficient Of 
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varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Renewability) er større end 0, dvs. at 
produktionen fra vedvarende energikilder 
er større end energitilførslen fra andre 
kilder.

Or. en

Begrundelse

for at sikre, at de rigtige varmepumper indgår i direktivet som vedvarende, og at andre, der 
ikke er kvalificeret som sådanne, ikke er omfattet, foreslår vi et nyt princip til beregning af, 
hvorvidt en varmepumpe defineres som vedvarende energiteknologi. Alle varmepumper, der 
producerer mere vedvarende energioutput end det primære energiinput, skal anses for at 
være vedvarende. Det kan beregnes efter en COR (Coefficient of Renewability).

    E vedvarende energikilder 
COR =      - 1 > 0  
               E andre kilder

Ændringsforslag 466
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender aerotermisk, 
geotermisk og hydrotermisk energi, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b), 
hvis den primære energitilførsel er mindre 
end den endelige energiproduktion. Ved 
beregningen af vedvarende energi fra 
varmepumpeanlæg tages der kun hensyn 
til den del, der tages fra miljøet 
(aerotermisk, geotermisk og hydrotermisk 
energi).
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beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

Et varmepumpeanlæg betragtes som vedvarende, såfremt tilførslen af ikke-vedvarende, 
primær energi er større end den endelige energiproduktion. En sådan fremgangsmåde er af 
afgørende betydning for at nå EU's mål for energi og klimabeskyttelse.

Ændringsforslag 467
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, spildvarme eller 
termisk varme fra vedvarende energi tages 
i betragtning med henblik på stk. 1, litra b) 
i det omfang denne overstiger den 
endelige energitilførsel fra ikke-
vedvarende energi, der kræves til drift af 
anlægget. 

Or. en

Begrundelse

Varmepumper, der anvendes til at forbedre energiudnyttelsen fra røggas og andre 
overskudsvarmekilder, producerer termisk energi til fjernvarme og fjernkøling og bør 
medtages i det endelig forbrug af energi fra vedvarende kilder.

Varmepumper, der anvender geotermisk energi fra jord eller vand, har behov for 
energitilførsel (typisk i form af elektricitet) for at fungere – lige som alle andre 



PE409.383v01-00 38/92 AM\730535DA.doc

DA

energisystemer. For at finde frem til den samlede mængde produceret og nyttig varme skal det 
endelige energiinput trækkes fra den geotermiske opvarmning og køling.

Ændringsforslag 468
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varme- eller køleanlæg, der anvender 
geotermisk energi fra jord eller vand, tages 
kun i betragtning med henblik på stk. 1, 
litra b) med den del, der overstiger den 
primære energitilførsel fra ikke-
vedvarende kilder, som er nødvendig for 
at køre anlægget. Sådanne varme- og 
køleanlæg skal være korrekt konstrueret, 
installeret og bestilt af en kompetent, 
uddannet person. Energieffektiviteten for 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand skal opfylde de 
mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Or. de

Begrundelse

De mest effektive former for varmepumper kan kun støttes i overensstemmelse med direktiv 
2007/742/EF. Termisk energi fra varmepumper er dækket af det eksisterende direktiv 
2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester. Det skal sikres, 
at de forskellige former for varmepumper installeres af kompetent, fuldtuddannet personale.
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Ændringsforslag 469
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Den vedvarende del af varmeenergi 
fremstillet ved hjælp af varmepumper, der 
anvender geotermisk energi fra jord eller 
vand eller omgivende varme fra luften, 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
litra b), hvis disse varmepumpers 
energieffektivitet opfylder de mindstekrav 
til miljømærkning, der er fastsat i henhold 
til forordning (EF) nr. 1980/2000, navnlig 
den mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning. 
Den vedvarende del defineres som 
forskellen mellem den varmeenergi, der 
produceres, og varmepumpens forbrug af 
primær konventionel energi.

Or. en

Begrundelse

Alle varmepumper uanset teknologi kræver konventionel energi. Det er derfor ukorrekt at 
betragte varmepumpens samlede energiproduktion som vedvarende. Kun den vedvarende del 
af den samlede varmeenergi, der produceres, bør tages i betragtning. Den vedvarende del 
defineres som forskellen mellem den varmeenergi, der produceres, og varmepumpens forbrug 
af primær konventionel energi. Denne tilgang danner endvidere grundlag for det økomærke, 
der nævnes i artiklen, hvor alle former for varmepumper skal opfylde mindstekrav til 
effektivitet.

Ændringsforslag 470
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af Den vedvarende del af varmeenergi 
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varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

fremstillet ved hjælp af varmepumper, der 
anvender geotermisk energi fra jord eller 
vand eller omgivende varme fra luften, 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
litra b), hvis disse varmepumpers 
energieffektivitet opfylder de mindstekrav 
til miljømærkning, der er fastsat i henhold 
til forordning (EF) nr. 1980/2000, navnlig 
den mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.
Den vedvarende del defineres som 
forskellen mellem den varmeenergi, der 
produceres, og varmepumpens forbrug af 
primær konventionel energi.

Or. en

Begrundelse

Alle varmepumper uanset teknologi kræver konventionel energi (el, naturgas osv.)i. Det er 
derfor ukorrekt at betragte varmepumpens samlede energiproduktion som vedvarende. Kun 
den vedvarende del af den samlede varmeenergi, der produceres, bør tages i betragtning. Den 
vedvarende del defineres som forskellen mellem den varmeenergi, der produceres, og 
varmepumpens forbrug af primær konventionel energi.

Ændringsforslag 471
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der anvender geotermisk 
energi fra jord eller vand, tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, litra b). 
Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
varmepumper, der udnytter omgivende 
varme fra luften, tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, litra b) under anvendelse 
af den samme metodologi og de samme 
definitioner som Eurostat i forbindelse 
med statstikker over vedvarende energi.
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1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

Planen for overvågning af forbruget af vedvarende energi i henhold til artikel 7b i 
energistatistikforordningen bekræfter princippet om kongruens mellem stk. 5, afsnit 5, og stk. 
5, afsnit 8, således at hele overvågningen af den vedvarende energi anvender samme 
(Eurostat) metodologi og definitioner.

Ændringsforslag 472
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages ikke med henblik på stk. 1, litra 
b) hensyn til varmeenergi, der fremstilles 
ved hjælp af passive energisystemer, hvor 
der opnås et lavere energiforbrug ved 
bygningers udformning og ved udnyttelse 
af varme fra apparater, der drives af 
energi fra ikke-vedvarende energikilder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Planen for overvågning af forbruget af vedvarende energi i henhold til artikel 7b i 
energistatistikforordningen bekræfter princippet om kongruens mellem stk. 5, afsnit 5, og stk. 
5, afsnit 8, således at hele overvågningen af den vedvarende energi anvender samme 
(Eurostat) metodologi og definitioner.
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Ændringsforslag 473
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne fremmer og 
tilskynder til energieffektivitet og 
energibesparelser som led i bedste praksis 
for at øge den procentvise andel af 
vedvarende energikilder og lette 
gennemførelsen af det mål, der er fastlagt 
i dette direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 474
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) den forbruges i Fællesskabet, a) de fysisk forbruges i Fællesskabet,

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

b) de fremstilles på et nyt anlæg, og

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

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

Or. de



AM\730535DA.doc 43/92 PE409.383v01-00

DA

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge regler for biobrændstoffer, der opfylder kravene i artikel 5, 
stk. 9), for at tage hensyn til elektricitet, der indføres fra tredjelande, for at kunne sikre 
udligningsproduktion.

Ændringsforslag 475
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre et supplerende forbrug af vedvarende energi inden for transport, skal 
transportsektoren indgå i denne artikel. Denne tilføjelse (importeres fysisk) drøftes i Rådets 
arbejdsgruppe om energi og er en forbedring af Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 476
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Handel med tredjelande må accepteres ikke blot for så vidt angår elektricitet, men også hvad 
angår varme, køling og transport.  Medlemsstaternes mulighed for at anvende 
oprindelsesgarantier fra tredjelande i et omfang, der ikke overstiger 50 % af forskellen 
mellem sektormålet og det resultat, der blev opnået i 2005, sikrer, at 
supplementaritetsprincippet overholdes.

Ændringsforslag 477
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den forbruges i Fællesskabet, udgår

Or. it

Begrundelse

Handel med tredjelande må accepteres ikke blot for så vidt angår elektricitet, men også hvad 
angår varme, køling og transport.  Medlemsstaternes mulighed for at anvende 
oprindelsesgarantier fra tredjelande i et omfang, der ikke overstiger 50 % af forskellen 
mellem sektormålet og det resultat, der blev opnået i 2005, sikrer, at 
supplementaritetsprincippet overholdes.
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Ændringsforslag 478
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) elektriciteten fremstilles på et anlæg, 
som er blevet operationelt efter den 1. 
januar 2005, og

Or. de

Begrundelse

Skæringsdatoen for differentieringen mellem gamle og nye anlæg skal klart defineres og skal 
fastsættes så tidligt som muligt for at forhindre, at investeringerne forsinkes unødigt. Da 
direktivet tager 2005 som udgangspunkt. er 1. januar 2005 den bedste dato til dette formål.

Ændringsforslag 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) elektriciteten er forsynet med en 
oprindelsesgaranti og et 
overførselscertifikat, der udgør en del af et 
garantisystem svarende til det, der er 
fastlagt i dette direktiv, og 
overførselscertifikatet er blevet overdraget 
til og annulleret i certifikatregisteret i den 
medlemsstat, hvis mål elektriciteten skal 
henføres til.

Or. de

Begrundelse

Overførselscertifikater har til formål at bevise medlemsstaternes andel af vedvarende energi, 
mens oprindelsesgarantierne har til formål at fungere som dokumentation på 
energiproducenternes, energileverandørernes og energiforbrugernes vegne.
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Ændringsforslag 480
Gabriele Albertini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i tilfælde af elektricitet, der forbruges i 
et tredjelande kan medlemsstaterne – med 
henblik på gennemførelse af deres eget 
mål – erhverve oprindelsesgarantier i et 
omfang, der ikke overstiger 50 % af 
forskellen mellem sektormålet og det 
resultat, der blev opnået i 2005.

Or. it

Begrundelse

Handel med tredjelande må accepteres ikke blot for så vidt angår elektricitet, men også hvad 
angår varme, køling og transport.  Medlemsstaternes mulighed for at anvende 
oprindelsesgarantier fra tredjelande i et omfang, der ikke overstiger 50 % af forskellen 
mellem sektormålet og det resultat, der blev opnået i 2005, sikrer, at 
supplementaritetsprincippet overholdes.

Ændringsforslag 481
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tredjelandet har vedtaget bindende 
mål for energi fra vedvarende 
energikilder med et ambitionsniveau 
svarende til EU-målene og har 
overskredet dette mål med den 
eksporterede mængde.

Or. en
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Begrundelse

Hvis elektricitet fra vedvarende energikilder, der importeres fra tredjelande, medregnes i 
medlemsstaternes mål, risikerer det at underminere de europæiske mål og formålet med 
klimabeskyttelsen og den forhøjede forsyningssikkerhed. Fysisk import af elektricitet fra 
vedvarende energikilder bør kun medregnes i EU-målene, såfremt det eksporterende land har 
vedtaget bindende mål med et tilsvarende ambitionsniveau som EU-medlemsstaterne og har 
overskredet dette mål med den eksporterede mængde.

Ændringsforslag 482
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Ved overvågningen af fremskridtene i 
medlemsstaterne og gennemførelse af 
handlingsplanen for vedvarende energi 
bør der tages hensyn til andelen af kilder 
med lav CO2-emission i energimixet.

Or. de

Begrundelse

Hovedformålet med EU's energi- og klimapakke er at reducere CO2-emissionerne. Det skal 
være op til medlemsstaterne at afgøre, om man ønsker at anvende anden (nuklear) teknologi 
for at opnå CO2-reduktionen.

Ændringsforslag 483
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Oprindelsesgaranti for elektricitet fra 

vedvarende energikilder
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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oprindelsesgarantien for el fra 
vedvarende energikilder kan garanteres i 
henhold til bestemmelserne i dette direktiv 
på grundlag af objektive, gennemsigtige 
og ikke-diskriminerende kriterier, som 
hver medlemsstat fastsætter. De sørger 
for, at der efter anmodning udstedes 
oprindelsesgarantier med dette formål.
2. Medlemsstaterne udpeger et enkelt 
kompetent organ, der er uafhængige af 
elproduktions- og 
eldistributionsaktiviteter, til at overvåge 
udstedelsen af oprindelsesgarantierne.
3. En oprindelsesgaranti skal:
– angive, hvilken energikilde den 
pågældende mængde elektricitet er 
produceret fra, herunder
produktionsdatoer og -steder, og, hvis det 
drejer sig om vandkraftværker, præcisere 
de pågældende anlægs kapacitet
– gøre det muligt for producenter af 
elektricitet fra vedvarende energikilder at 
dokumentere, at den elektricitet, de 
sælger, er elektricitet fra vedvarende 
energikilder i dette direktivs forstand.
4. Medlemsstaterne bør gensidigt 
anerkende oprindelsesgarantier udstedt i 
henhold til stk. 2 som bevis udelukkende 
for de i stk. 3 omhandlede bestemmelser. 
Enhver afvisning af at anerkende 
oprindelsesgarantier som et sådant bevis –
navnlig af grunde, der vedrører 
forebyggelse af svig – skal ske på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende kriterier. Hvis en 
medlemsstat nægter at anerkende en 
oprindelsesgaranti, kan Kommissionen
forpligte den pågældende medlemsstat til 
at anerkende oprindelsesgarantien, 
navnlig under hensyn til de objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, som ligger til grund for 
anerkendelsen.
5. Det kompetente organ indfører 
ordninger, der kan sikre, at 
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oprindelsesgarantierne er korrekte og 
pålidelige, og de redegør i den i artikel 19, 
stk. 1, omtalte rapport for de 
foranstaltninger, der er truffet til at sikre 
garantisystemets pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er en del af direktiv 2001/77/EF om fremme af elektricitet produceret fra 
vedvarende energikilder og bør vedtages i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 484
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Oprindelsesgaranti for elektricitet, 

opvarmning og nedkøling, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
oprindelsen for elektricitet, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder, og af 
opvarmning og nedkøling, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder på anlæg med 
en kapacitet på mindst 5 MWt kan 
garanteres som sådan i den i dette direktiv
anvendte betydning. 
Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar 
på en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh. 
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh 
produceret energi.
2. Oprindelsesgarantier udstedes, 
overføres og annulleres elektronisk. De 
skal være nøjagtige, pålidelige og sikret 
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mod svindel. 
En oprindelsesgaranti skal som 
mindstekrav specificere:
a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen 
b) om oprindelsesgarantien vedrører 
– i) elektricitet eller 
– ii) opvarmning og/eller nedkøling
c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, 
og datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt
d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer
e) hvilken eventuel investeringsstøtte 
(beløb, type) der er givet til anlægget.
3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv. Hvis en medlemsstat 
afviser at anerkende en 
oprindelsesgaranti, skal dette ske efter 
objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier. 
Hvis en medlemsstat nægter at anerkende 
en oprindelsesgaranti, kan Kommissionen 
udstede en beslutning, der pålægger den 
pågældende medlemsstat at anerkende 
den. 
4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for opfyldelsen af deres bindende nationale mål.  Den 
vellykkede udvikling af vedvarende energikilder i Europa skyldes hovedsageligt veludformede 
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nationale støtteordninger og en velfungerende forvaltning. I medfør af dette direktiv kan 
medlemsstaterne frit vælge, inden for hvilken sektor de vil gøre den største indsats. Det er 
derfor ikke nødvendigt, at have en fleksibilitetsmekanisme yderligere. Oprindelsesgarantier 
bør derfor forblive som fastsat i direktiv 2001/77/EF, hvad angår oplysning af elektricitetens 
oprindelse.

Ændringsforslag 485
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skal med henblik på 
oplysning sikre, at oprindelsen for 
elektricitet, der fremstilles fra vedvarende 
energikilder, og af opvarmning og 
nedkøling, der fremstilles fra vedvarende 
energikilder på anlæg med en kapacitet på 
mindst 5 MWt kan garanteres som sådan i 
den i dette direktiv anvendte betydning på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende kriterier, som hver 
medlemsstat fastsætter.

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh.
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh
produceret energi.

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. Der udstedes ikke mere 
end en oprindelsesgaranti for hver enhed
produceret energi.

Medlemsstaterne kan udpege et eller flere 
kompetente organer, der er uafhængige af 
elproduktions-, elhandels-, elforsynings-
og eldistributionsaktiviteter, til at 
overvåge udstedelsen af 
oprindelsesgarantierne.

2. Oprindelsesgarantier udstedes, 
overføres og annulleres elektronisk. De 
skal være nøjagtige, pålidelige og sikret 
mod svindel.

2. Medlemsstaterne eller de kompetente 
organer indfører ordninger, der kan sikre, 
at oprindelsesgarantierne er nøjagtige, 
pålidelige og sikret mod svindel.

En oprindelsesgaranti skal som En oprindelsesgaranti skal som 
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mindstekrav specificere: mindstekrav specificere:
a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen

a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen

b) om oprindelsesgarantien vedrører b) om oprindelsesgarantien vedrører
– i) elektricitet eller – i) elektricitet eller

– ii) opvarmning og/eller nedkøling – ii) opvarmning og/eller nedkøling
c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

e) hvilken eventuel investeringsstøtte 
(beløb, type) der er givet til anlægget.

En oprindelsesgaranti skal gøre det 
muligt for producenter af elektricitet fra 
vedvarende energikilder at dokumentere, 
at den elektricitet, de sælger, er elektricitet 
fra vedvarende energikilder i dette 
direktivs forstand.

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv. Hvis en medlemsstat 
afviser at anerkende en 
oprindelsesgaranti, skal dette ske efter 
objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier. Hvis en 
medlemsstat nægter at anerkende en 
oprindelsesgaranti, kan Kommissionen 
udstede en beslutning, der pålægger den 
pågældende medlemsstat at anerkende 
den.

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv, udelukkende som bevis 
for de i stk. 2 omhandlede elementer. En 
medlemsstat kan afvise at anerkende en 
oprindelsesgaranti, såfremt den har en 
velbegrundet tvivl om dens nøjagtighed, 
pålidelighed og sandfærdighed. 
Medlemsstaten videregiver sine 
oplysninger i tilknytning til denne tvivl til 
Kommissionen.

Hvis Kommissionen mener, at en 
medlemsstats afvisning af at anerkende en 
oprindelsesgaranti er ubegrundet, kan 
Kommissionen udstede en beslutning, der 
pålægger den pågældende medlemsstat at 
anerkende den. Hvis Kommissionen 
imidlertid mener, at afvisningen af en 
oprindelsesgaranti er velbegrundet, kan 
andre medlemsstater nægte at anerkende 
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tilsvarende oprindelsesgarantier fra den 
udstedende medlemsstat, indtil tvivlen om 
garantiens nøjagtighed, pålidelighed og 
sandfærdighed er afhjulpet.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.

4. Medlemsstaterne eller de kompetente 
organer sikrer, at alle oprindelsesgarantier, 
der skal udstedes for vedvarende energi 
fremstillet i et givet kalenderår, udstedes 
senest tre måneder efter årets udgang.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er nødvendig for at bekræfte, at oprindelsesgarantien fortsat kommer til at 
eksistere i den aktuelle form (oplysning) og nu skal udstedes for varmeanlæg over 5MW på 
basis af vedvarende energi.

Ændringsforslag 486
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skal med henblik på 
oplysning sikre, at oprindelsen for 
elektricitet, der fremstilles fra vedvarende 
energikilder, og af opvarmning og 
nedkøling, der fremstilles fra vedvarende 
energikilder på anlæg med en kapacitet på 
mindst 5 MWt kan garanteres som sådan i 
den i dette direktiv anvendte betydning på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende kriterier, som hver 
medlemsstat fastsætter.

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh.
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. Der udstedes ikke mere 
end en oprindelsesgaranti for hver enhed
produceret energi.
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produceret energi.

Medlemsstaterne kan udpege et eller flere 
kompetente organer, der er uafhængige af 
elproduktions-, elhandels-, elforsynings-
og eldistributionsaktiviteter, til at 
overvåge udstedelsen af 
oprindelsesgarantierne.

2. Oprindelsesgarantier udstedes, 
overføres og annulleres elektronisk. De 
skal være nøjagtige, pålidelige og sikret 
mod svindel.

2. Medlemsstaterne eller de kompetente 
organer indfører ordninger, der kan sikre, 
at oprindelsesgarantierne er nøjagtige, 
pålidelige og sikret mod svindel. 

En oprindelsesgaranti skal som 
mindstekrav specificere:

En oprindelsesgaranti skal som 
mindstekrav specificere:

a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen

a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen

b) om oprindelsesgarantien vedrører b) om oprindelsesgarantien vedrører
– i) elektricitet eller – i) elektricitet eller

– ii) opvarmning og/eller nedkøling – ii) opvarmning og/eller nedkøling
c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

e) hvilken eventuel investeringsstøtte 
(beløb, type) der er givet til anlægget.

En oprindelsesgaranti skal gøre det 
muligt for producenter af elektricitet fra 
vedvarende energikilder at dokumentere, 
at den elektricitet, de sælger, er elektricitet 
fra vedvarende energikilder i dette 
direktivs forstand.

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv. Hvis en medlemsstat 
afviser at anerkende en 
oprindelsesgaranti, skal dette ske efter 
objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier.

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv, udelukkende som bevis 
for de i stk. 2 omhandlede elementer. En 
medlemsstat kan afvise at anerkende en 
oprindelsesgaranti, såfremt den har en 
velbegrundet tvivl om dens nøjagtighed, 
pålidelighed og sandfærdighed. 
Medlemsstaten videregiver sine 
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oplysninger i tilknytning til denne tvivl til 
Kommissionen.

Hvis en medlemsstat nægter at anerkende 
en oprindelsesgaranti, kan Kommissionen 
udstede en beslutning, der pålægger den 
pågældende medlemsstat at anerkende 
den.

Hvis Kommissionen mener, at en 
medlemsstats afvisning af at anerkende en 
oprindelsesgaranti er ubegrundet, kan 
Kommissionen udstede en beslutning, der 
pålægger den pågældende medlemsstat at 
anerkende den. Hvis Kommissionen 
imidlertid mener, at afvisningen af en 
oprindelsesgaranti er velbegrundet, kan 
andre medlemsstater nægte at anerkende 
tilsvarende oprindelsesgarantier fra den 
udstedende medlemsstat, indtil tvivlen om 
garantiens nøjagtighed, pålidelighed og 
sandfærdighed er afhjulpet.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.

4. Medlemsstaterne eller de kompetente 
organer sikrer, at alle oprindelsesgarantier, 
der skal udstedes for vedvarende energi 
fremstillet i et givet kalenderår, udstedes 
senest tre måneder efter årets udgang.

Or. xm

Begrundelse

Det oprindelige forslag om handel med oprindelsesgarantier er alt for bureaukratisk og 
ugunstigt for lande med et prisstøttesystem for vedvarende energi. Det kan øge frygten for, at 
gennemførelsen kan stride mod europæisk lovgivning. Det nye forslag har samme formål som 
det oprindelige forslag fra Kommissionen om handel med oprindelsesgarantier – dvs. det 
muliggør en fleksibel overførsel af mål til andre medlemsstater – men udgør ikke en hindring 
for de nationale støtteordninger og tillader medlemsstaterne at føre kontrol med 
gennemførelsen af deres mål.

Ændringsforslag 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
oprindelsen for elektricitet, der fremstilles 
fra vedvarende energikilder, og af 
opvarmning og nedkøling, der fremstilles 

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

som sådan i den i dette direktiv anvendte 
betydning, efter objektive, gennemsigtige 
og ikke-diskriminerende kriterier, som 
fastsættes af de enkelte medlemsstater. 

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh.
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh
produceret energi.

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. Der udstedes ikke mere 
end en oprindelsesgaranti for hver enhed
produceret energi.

Or. es

Begrundelse

Den måde, oprindelsesgarantier behandles på, giver ikke mulighed for fleksibilitet med 
hensyn til gennemførelsen af målene, vanskeliggør integrationen af elektricitet fra vedvarende 
kilder på elektricitetsmarkedet, ser bort fra nationale støtteordninger, der på en fornuftig 
måde fremmer vedvarende energikilder, underminerer eksisterende støtteordningers funktion 
og betyder i praksis harmonisering inden for EU i retning af omsættelige grønne certifikater. 
Det er en minoritetsstøtteordning, der har vist sig at være ineffektiv til fremme af vedvarende 
elektricitet.

Ændringsforslag 488
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skal med henblik på 
oplysning sikre, at oprindelsen for 
elektricitet, der fremstilles fra vedvarende 
energikilder, og af opvarmning og 
nedkøling, der fremstilles fra vedvarende 
energikilder på anlæg med en kapacitet på 
mindst 1 MWt kan garanteres som sådan i 
den i dette direktiv anvendte betydning på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende kriterier, som hver 
medlemsstat fastsætter.
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Or. en

Begrundelse

Som anført i direktivet om det indre elektricitetsmarked har oprindelsesgarantien den 
funktion, at den beviser, at en given mængde energi er produceret fra vedvarende 
energikilder, med henblik på elektricitetsoplysning.

Ændringsforslag 489
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantier synes kun at blive forslået for vedvarende energi i form af elektricitet 
eller varme/køling. Biobrændstoffer bør også være omfattet, hvis der skal etableres et 
velfungerende marked. Det er særlig vigtigt for biomethan, der kan transporteres gennem 
naturgasnettet og sælges til den endelige forbruger overalt langs med nettet.
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Ændringsforslag 490
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udstedelsen af oprindelsesgarantier bør være obligatorisk, så hver enhed af elektricitet, der 
produceres fra vedvarende kilder, bør have en OG. Hvad angår opvarmning og nedkøling er 
tærsklen på 5MWt for høj, og den bør nedsættes til 1MWt.

Ændringsforslag 491
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

1 MW bør anvendes som standardenhed over alt. Det medfører ikke nogen yderligere 
administrativ byrde, da systemet er elektronisk.

Ændringsforslag 492
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh. 
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh 
produceret energi.

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes for hver 
enhed af energi, der fremstilles af 
vedvarende energikilder. En 
oprindelsesgaranti skal være af 
standardstørrelsen 1 MWh. Der udstedes 
ikke mere end en oprindelsesgaranti for 
hver MWh produceret energi.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at der er OG'er på markedet, og for at fremme likviditeten, bør der regelmæssigt 
udstedes OG'er, mindst hver tredje måned uanset om det er sidst på året eller ej.

Ændringsforslag 493
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar 
på en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh. 
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh 

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
en producent af vedvarende energi får 
udsted en oprindelsesgaranti En 
oprindelsesgaranti skal være af 
standardstørrelsen 1 MWh. Der udstedes 
ikke mere end en oprindelsesgaranti for 
hver MWh produceret energi.
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produceret energi.

Or. de

Begrundelse

Der skal udstedes en OG for hver produceret MWt og ikke kun på anmodning.

Ændringsforslag 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh. 
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh 
produceret energi.

Til det formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien og 
overførselscertifikatet udstedes for 
andelen af vedvarende energi fra disse 
anlæg. 

For anlæg, der fremstiller elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der ikke ledes ud 
i et distributions- eller transmissionsnet, 
udstedes der kun en oprindelsesgaranti 
eller et overførselscertifikat efter 
anmodning fra producenten.
For anlæg med en kapacitet på mindre 
end 5 MWt opvarmning eller nedkøling 
fra vedvarende energikilder træffer 
medlemsstaterne afgørelse om, hvorvidt 
der skal udstedes oprindelsesgarantier 
eller overførselscertifikater.

Or. de

Begrundelse

I princippet bør medlemsstaterne automatisk udstede de relevante certifikater for vedvarende 
energi. Men for elektricitet, der ikke ledes ud i offentlige net, skal der kun udstedes certifikat 
efter anmodning fra producenten. For varmeproduktion under 5 MW bør medlemsstaterne 
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have mulighed for, men ikke være forpligtet til at udstede certifikater.

Ændringsforslag 495
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh. 
Der udstedes ikke mere end en 
oprindelsesgaranti for hver MWh 
produceret energi.

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at 
oprindelsesgarantien udstedes som svar på 
en anmodning fra en producent af 
vedvarende energi. En oprindelsesgaranti 
skal være af standardstørrelsen 1 MWh. 
Hver MWh produceret energis vedvarende 
karakter attesteres kun en gang. Uagtet 
denne bestemmelse kan 
oprindelsesgarantier i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/8/EF af 11. februar 2004 om 
fremme af kraftvarmeproduktion på 
grundlag af en efterspørgsel efter 
nyttevarme på det indre energimarked1

eventuelt udstedes samtidigt.
_________________________________
1 EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.

Or. de

Begrundelse

Analogt med kraftvarmedirektivet er en tærskel på 1 MWt tilrådelig, specielt fordi 
varmeværker i betragtning af deres lokale karakter generelt har mindre kapacitet. For at 
sikre, at vedvarende energi anvendes så effektivt som muligt, bør der være mulighed for at 
give vedvarende energi, der anvendes i kraftvarmeværker yderligere bonus. Både kraftvarme-
aspektet og den vedvarende karakter bør attesteres for at sikre, at de indgår korrekt i 
statistikkerne.
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Ændringsforslag 496
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En oprindelsesgaranti skal bestå af to 
komponenter:
a) en målkomponent, der gør det muligt at 
kvantificere en mængde af vedvarende 
energi i forhold til en medlemsstats mål 
for vedvarende energi, og
b) en 
brændselsmixredegørelseskomponent, der 
giver energiproducenter mulighed for at 
påvise, at den energi, de sælger, er 
produceret fra vedvarende energikilder, 
og har til formål at oplyse om 
brændselsmixet i den leverede energi.
Disse to komponenter kan være genstand 
for særskilte transaktioner.

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantier har et dobbelt formål: de kan anvendes til målberegning (hvilket 
indføres med forslaget) og til produktionsattestering/redegørelse for brændselsmixet (hvilket 
allerede findes i de eksisterende direktiver). Disse formål er uafhængige af hinanden og 
begge bør opretholdes.

Ændringsforslag 497
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oprindelsesgarantier kan udstedes for 
vedvarende elektricitet, der helt eller 
delvis fremstilles og forbruges uden for 
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nettet på grundlag af nøjagtige og 
pålidelige beregninger, der er sikret mod 
svindel, af det forbrug uden for nettet, der 
er blevet dækket.

Or. en

Begrundelse

Visse former for el-produktion, som f.eks. solcelleanlæg, producerer kun en ringe mængde 
elektricitet ad gangen, der helt og holdent forbruges på stedet. Den samlede værdi af en 
sådan produktion er imidlertid betragtelig og bør medtages i forbindelse med målet for 
vedvarende energi, da det erstatter en efterspørgsel efter elektricitet fra nettet.

Ændringsforslag 498
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En oprindelsesgaranti skal bestå af to 
komponenter:
a) en målkomponent, der gør det muligt at 
kvantificere en mængde af vedvarende 
energi i forhold til en medlemsstats mål 
for vedvarende energi, idet denne 
komponent kun finder anvendelse på de 
oprindelsesgarantier, der er godkendt til 
overførsel mellem medlemsstaterne, og

b) en 
brændselsmixredegørelseskomponent, der 
giver energiproducenter mulighed for at 
påvise, at den energi, de sælger, er 
produceret fra vedvarende energikilder, 
og har til formål at oplyse om 
brændselsmixet i den leverede energi.
Disse to komponenter kan være genstand 
for særskilte transaktioner.

Or. en
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Begrundelse

Oprindelsesgarantier har et dobbelt formål: de kan anvendes til målberegning (hvilket 
indføres med forslaget) og til produktionsattestering/redegørelse for brændselsmixet (hvilket 
allerede findes i de eksisterende direktiver). Disse formål er uafhængige af hinanden og 
begge bør opretholdes.

Ændringsforslag 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oprindelsesgarantier udstedes, overføres 
og annulleres elektronisk. De skal være 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel. 

2. Oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater udstedes, overføres 
og annulleres elektronisk. De skal være 
nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel.

En oprindelsesgaranti skal som 
mindstekrav specificere:

En oprindelsesgaranti og et 
overførselscertifikat skal som mindstekrav 
specificere:

a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen

a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen

b) om oprindelsesgarantien vedrører  b) om oprindelsesgarantien vedrører  
i) elektricitet eller i) elektricitet eller 

ii) opvarmning og/eller nedkøling ii) opvarmning og/eller nedkøling
c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

e) hvilken eventuel investeringsstøtte 
(beløb, type) der er givet til anlægget.

e) deres formål:

i) i tilfælde af overførselscertifikater i 
form at en evaluering af medlemsstatens 
opfyldelse af dette direktivs krav til 
nationale mål
ii) i tilfælde af oprindelsesgarantier i form 
af energiproducenternes, 
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energileverandørernes og 
energiforbrugernes dokumentation for 
vedvarende energi.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en henvisning til den ønskede anvendelse af certifikater (OG eller 
TAC).

Ændringsforslag 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oprindelsesgarantier udstedes, 
overføres og annulleres elektronisk. De 
skal være nøjagtige, pålidelige og sikret 
mod svindel. 

2. Medlemsstaterne indfører passende 
mekanismer til at sikre, at 
oprindelsesgarantierne er nøjagtige, 
pålidelige og sikret mod svindel.  

En oprindelsesgaranti skal som 
mindstekrav specificere:

En oprindelsesgaranti skal som 
mindstekrav specificere:

a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen 

a) den energikilde, fra hvilken energien er 
produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen 

b) om oprindelsesgarantien vedrører  
i) elektricitet eller 
ii) opvarmning og/eller nedkøling
c) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

b) navn, beliggenhed, type og kapacitet for 
det anlæg, hvor energien er produceret, og 
datoen for, hvornår anlægget blev 
operationelt

d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

c) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer

e) hvilken eventuel investeringsstøtte 
(beløb, type) der er givet til anlægget.

En oprindelsesgaranti skal gøre det 
muligt for producenter af elektricitet fra 
vedvarende energikilder at dokumentere, 
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at den elektricitet, de sælger, er elektricitet 
fra vedvarende energikilder i dette 
direktivs forstand.

Or. es

Begrundelse

Den måde, oprindelsesgarantier behandles på, giver ikke mulighed for fleksibilitet med 
hensyn til gennemførelsen af målene, vanskeliggør integrationen af elektricitet fra vedvarende 
kilder på elektricitetsmarkedet, ser bort fra nationale støtteordninger, der på en fornuftig 
måde fremmer vedvarende energikilder, underminerer eksisterende støtteordningers funktion 
og betyder i praksis harmonisering inden for EU i retning af omsættelige grønne certifikater. 
Det er en minoritetsstøtteordning, der har vist sig at være ineffektiv til fremme af vedvarende 
elektricitet.

Ændringsforslag 501
Romana Jordan Cizelj

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overførslen af en oprindelsesgaranti vil 
udgøre en effektiv handel med rettigheder 
til oprindelsesgarantier for den købende 
part.

Or. en

Begrundelse

I artikel 7, stk. 3, anvendes udtrykket "indehaves af hver person", der betyder, at 
oprindelsesgarantier nu er en handelsvare og således omfattet af traktatens artikel 28, 29 og 
30 og underlagt den fire bevægelighed for varer. I forslaget til direktiv er begrebet 
"overførsel" anvendt i stedet for handel.  Det er hensigtsmæssigt at indføje en henvisning i 
artikel 6, stk. 2, for at gøre det klart, at overførsel af oprindelsesgarantier kan anses for 
effektiv handel.
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Ændringsforslag 502
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om oprindelsesgarantien vedrører b) om oprindelsesgarantien vedrører 
– i) elektricitet eller – i) elektricitet eller 

– ii) opvarmning og/eller nedkøling – ii) opvarmning og/eller nedkøling eller
– iia) biobrændstoffer

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantier synes kun at blive foreslået for vedvarende energi i form af elektricitet 
eller opvarmning/nedkøling. Biobrændstoffer bør også være omfattet, hvis der skal etableres 
et velfungerende marked. Det er særlig vigtigt for biomethan, der kan transporteres gennem 
naturgasnettet og sælges til den endelige forbruger overalt langs med nettet. 

Ændringsforslag 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis et anlæg, der er blevet 
operationelt efter den 1. januar 2005, har 
modtaget den nødvendige 
investeringsstøtte til et anlægs tekniske 
drift, skal det fremgå af alle anlæggets 
oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater. 

Or. de

Begrundelse

I certifikaterne henvises der til den drifts- og investeringsstøtte, som anlægget har modtaget. 
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Der kan dog ikke kun ydes støtte til opførelsen af anlægget, men også til andre formål såsom 
oversvømmelsessikring.  Denne form for investeringsstøtte påvirker ikke anlæggets tekniske 
drifts og behøver ikke fremgå af certifikatet.

Ændringsforslag 504
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan selv beslutte, om 
de vil handle med oprindelsesgarantier for 
elektricitet, opvarmning og afkøling, der 
produceres af vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantier bør være valgfrie for medlemsstaterne for at sikre, at målene 
gennemføres. Virksomheder bør ikke kunne handle med oprindelsesgarantier, hvis 
medlemsstaten ikke har gennemført det midlertidige mål.

Ændringsforslag 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Der kan handles med 
oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater hver for sig, og de 
kan annulleres samtidig eller på 
forskellige tidspunkter. Medlemsstaterne 
fastsætter bestemmelser herom.

Or. de
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Begrundelse

Overførselscertifikater har til formål at bevise medlemsstaternes andel af vedvarende energi, 
mens oprindelsesgarantierne har til formål at fungere som dokumentation på 
energiproducenternes, energileverandørernes og energiforbrugernes vegne.

Ændringsforslag 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv. Hvis en medlemsstat 
afviser at anerkende en 
oprindelsesgaranti, skal dette ske efter 
objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier.

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv, udelukkende som bevis 
for de i stk. 2 omhandlede elementer. En 
medlemsstat kan kun afvise at anerkende 
en oprindelsesgaranti, såfremt den har en 
velbegrundet tvivl om dens nøjagtighed, 
pålidelighed og sandfærdighed. 
Medlemsstaten videregiver sine 
oplysninger i tilknytning til denne tvivl til 
Kommissionen.

Hvis en medlemsstat nægter at anerkende 
en oprindelsesgaranti, kan Kommissionen 
udstede en beslutning, der pålægger den 
pågældende medlemsstat at anerkende 
den. 

Hvis Kommissionen mener, at afslaget på 
anerkendelsen af en oprindelsesgaranti 
ikke er velbegrundet, kan den beslutte at 
anmode den pågældende medlemsstat om 
at anerkende den.

Or. es

Begrundelse

Den måde, oprindelsesgarantier behandles på, giver ikke mulighed for fleksibilitet med 
hensyn til gennemførelsen af målene, vanskeliggør integrationen af elektricitet fra vedvarende 
kilder på elektricitetsmarkedet, ser bort fra nationale støtteordninger, der på en fornuftig 
måde fremmer vedvarende energikilder, underminerer eksisterende støtteordningers funktion 
og betyder i praksis harmonisering inden for EU i retning af omsættelige grønne certifikater. 
Det er en minoritetsstøtteordning, der har vist sig at være ineffektiv til fremme af vedvarende 
elektricitet.
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Ændringsforslag 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv. Hvis en medlemsstat 
afviser at anerkende en oprindelsesgaranti, 
skal dette ske efter objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier.

3. Medlemsstaterne anerkender 
oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater, der er udstedt af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med dette direktiv. Hvis en medlemsstat 
afviser at anerkende en oprindelsesgaranti 
eller et overførselscertifikat, skal dette ske 
efter objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier.

Hvis en medlemsstat nægter at anerkende 
en oprindelsesgaranti, kan Kommissionen 
udstede en beslutning, der pålægger den 
pågældende medlemsstat at anerkende den. 

Hvis en medlemsstat nægter at anerkende 
en oprindelsesgaranti eller et 
overførselscertifikat, kan Kommissionen 
udstede en beslutning, der pålægger den 
pågældende medlemsstat at anerkende den.

Or. de

Begrundelse

Overførselscertifikater har til formål at bevise medlemsstaternes andel af vedvarende energi, 
mens oprindelsesgarantierne har til formål at fungere som dokumentation på 
energiproducenternes, energileverandørernes og energiforbrugernes vegne.

Ændringsforslag 508
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
den vedvarende energi, der er fremstillet, 
mindst hver tredje måned.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre, at der er OG'er på markedet, og for at fremme likviditeten, bør der regelmæssigt 
udstedes OG'er, mindst hver tredje måned, uanset om det er sidst på året eller ej.

Ændringsforslag 509
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
den vedvarende energi, der er fremstillet, 
mindst hver tredje måned.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at der er oprindelsesgarantier på markedet, og for at fremme likviditeten, bør 
der regelmæssigt udstedes OG'er, mindst hver tredje måned, uanset om det er sidst på året 
eller ej.

Ændringsforslag 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater, der skal udstedes 
for vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.
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Or. de

Begrundelse

Overførselscertifikater har til formål at bevise medlemsstaternes andel af vedvarende energi, 
mens oprindelsesgarantierne har til formål at fungere som dokumentation på 
energiproducenternes, energileverandørernes og energiforbrugernes vegne.

Ændringsforslag 511
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest seks måneder 
efter årets udgang.

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at oplysningerne skal fremsendes inden for tre måneder, kan udgøre en unødig 
byrde for medlemsstaterne, der har forskellige måder at indhente oplysningerne på. Vi 
foreslår derfor, at fristen forlænges til seks måneder.

Ændringsforslag 512
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest tre måneder 
efter årets udgang.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oprindelsesgarantier, der skal udstedes for 
vedvarende energi fremstillet i et givet 
kalenderår, udstedes senest seks måneder 
efter årets udgang.
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Or. sl

Ændringsforslag 513
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en producent, der fremstiller 
vedvarende energi i et kraftvarmeanlæg, 
er berettiget til at modtage 
oprindelsesgarantier i henhold til stk. 1 og 
bestemmelserne i direktiv 2004/8/EF, 
sikrer medlemsstaterne, at der kun 
udstedes en oprindelsesgaranti for den 
enkelte energienhed, der opfylder kravene 
i dette direktiv og i direktiv 2004/8/EF. 
Denne oprindelsesgaranti skal kombinere 
alle de enkelte oprindelsesgarantiers 
funktioner i dette direktiv og direktiv 
2004/8/EF.
Der udsted ikke nogen oprindelsesgaranti 
for energi fra vedvarende energikilder i 
henhold til denne artikel, hvis der er 
udstedt et andet bevis, som kan anvendes 
med henblik på 
elektricitetsoplysningsforpligtelsen i 
direktiv 2003/54/EF.

Or. en

Begrundelse

Som anført i direktivet om det indre elektricitetsmarked har oprindelsesgarantien den 
funktion, at den beviser, at en given mængde energi er produceret fra vedvarende 
energikilder, med henblik på elektricitetsoplysning.



PE409.383v01-00 74/92 AM\730535DA.doc

DA

Ændringsforslag 514
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Elektricitet, der fremstilles fra 
vedvarende energikilder, som er berettiget 
til en oprindelsesgaranti i henhold til 
direktiv 2004/8/EF er også berettiget til en 
oprindelsesgaranti i henhold til dette 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Oprindelsesgarantier, der er udstedt i henhold til direktiv 2004/8/EF, er 
oprindelsesgarantier, der vedrører den elektricitet, der er fremstillet. Deres værdi er 
forbundet med, at elektriciteten er fremstillet gennem kraftvarmeproduktion. Der er derfor en 
afgørende forskel mellem disse og oprindelsesgarantierne i dette direktiv. Førstnævnte 
vedrører elektricitetsfremstillingsprocessen, mens sidstnævnte vedrører energikilden.

Ændringsforslag 515
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som et alternativ til 
oprindelsesgarantier kan medlemsstaterne 
på frivillig basis udstede 
overførselsopgørelsescertifikater, der ikke 
medfører overførsel af rettigheder i 
henhold til dette direktiv. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
overførselsopgørelsescertifikaterne er i 
overensstemmelse med stk. 1-4. 
Medlemsstaterne sikrer også, at 
overførselsopgørelsescertifikaterne er 
specifikt identificeret som sådan, og at de 
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annulleres elektronisk.

Or. de

Begrundelse

Overførselsopgørelsescertifikater er nødvendige som et supplerende og fleksibelt instrument 
til gennemførelsen af målet.

Ændringsforslag 516
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Oprindelsesgarantier og 
overførselsopgørelsescertifikater giver 
ikke ret til støtte fra nationale 
støtteordninger.

Or. de

Begrundelse

Dette bør nævnes specifikt for at forhindre misbrug af certifikater.

Ændringsforslag 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
For at opfylde de nationale mål, vil 
certifikater for biobrændstoffer fra 
medlemsstater, der har indgået en 
bilateral aftale med en anden 
medlemsstat, blive taget i betragtning.
Disse certifikater skal annulleres i 
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erhvervelseslandet. De 
drivhusgasbesparelser, der er forbundet 
med certifikaterne for biobrændstoffer, 
skal beregnes i erhvervelseslandet.

Or. en

Ændringsforslag 518
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
1. Når en given mængde biobrændstof, 
der overholder de nødvendige kriterier for 
bæredygtighed, som er fastsat i artikel 15, 
leveres med henblik på anvendelse som 
transportbrændstof i en medlemsstat, 
sikrer medlemsstaterne, at leverandøren 
af biobrændstof kan modtage 
tilstrækkelige biobrændstofkreditter i 
forhold til den leverede mængde 
biobrændstof - på energiplan - som 
alternativ til ydelse af finansiel støtte eller 
anerkendelse i henhold til en gældende 
biobrændstofforpligtelse eller –
bestemmelse.
2. Til dette formål sikrer medlemsstaterne, 
at sådanne omsættelige 
biobrændstofkreditter udstedes som svar 
på en anmodning fra en leverandør af 
biobrændstof. De betingelser, der gælder 
for en omsættelig biobrændstofkredit, er 
følgende:
a) en omsættelig biobrændstofkredit skal 
vedrøre en nærmere fastsat energienhed 
(f.eks. 1 GJ)
b) der kan ikke udstedes mere end en 
omsættelig biobrændstofkredit for hver 
GJ biobrændstof, der leveres til 
anvendelse som brændstof til transport i 
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en medlemsstat
c) der vil ikke blive udsted en omsættelig 
biobrændstofkredit for biobrændstof, der 
ikke overholder de 
bæredygtighedskriterier, der er fastsat i 
artikel 15
Ved udstedelsen af en omsættelig 
biobrændstofkredit registrerer 
medlemsstaterne ikke den tilknyttede 
mængde biobrændstof hverken i forhold 
til deres eget mål for biobrændstoffer eller 
i forhold til en biobrændstofforpligtelse, 
og biobrændstoffet vil ikke være berettiget 
til finansiel støtte på det pågældende 
marked.
3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
omsættelige biobrændstofkredit:
a) udstedes, overføres og annulleres 
elektronisk
b) er nøjagtig, pålidelig og sikret mod 
svindel
c) indeholder tilstrækkelige oplysninger til 
at muliggøre en hensigtsmæssig 
forvaltning og sporing af kreditter og 
eventuelle supplerende oplysninger, der er 
nødvendige for at overholde de nationale 
biobrændstofbestemmelser.
4. Medlemsstaterne anerkender 
omsættelige biobrændstofkreditter, der er 
udstedt af andre medlemsstater i 
overensstemmelse med dette direktiv. Hvis 
en medlemsstat afviser at anerkende en 
omsættelig biobrændstofkredit, skal dette 
ske efter objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier.

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 
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støtteordninger for biobrændstoffer såsom biobrændstofforpligtelserne og være baseret på og 
muliggøre harmonisering af de eksisterende ordninger for omsættelige biobrændstofkreditter, 
der allerede findes i de største medlemsstater.

Ændringsforslag 519
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Kompetente organer og registre for 

oprindelsesgarantier
1. Hver medlemsstat udpeger et enkelt 
kompetent organ til at tage sig af følgende 
opgaver:
a) oprette og opretholde et nationalt 

register for oprindelsesgarantier
b) udstede oprindelsesgarantier
c) registrere enhver overførsel af 

oprindelsesgarantier
d) annullere oprindelsesgarantier
e) offentliggøre en årlig rapport om 
antallet af udstedte oprindelsesgarantier, 
der overføres til eller fra de andre 
kompetente organer og annulleres.
2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi.
3. Det nationale register for 
oprindelsesgarantier registrerer de 
oprindelsesgarantier, indehaves af hver 
person. En oprindelsesgaranti kan kun 
opbevares i et register ad gangen.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for opfyldelsen af deres bindende nationale mål.  Den 
vellykkede udvikling af vedvarende energikilder i Europa skyldes hovedsageligt veludformede 
nationale støtteordninger og en velfungerende forvaltning. I medfør af dette direktiv kan 
medlemsstaterne frit vælge, inden for hvilken sektor de vil gøre den største indsats. Det er 
derfor ikke nødvendigt, at have en fleksibilitetsmekanisme yderligere. Oprindelsesgarantier 
bør derfor forblive som fastsat i direktiv 2001/77/EF, hvad angår oplysning om elektricitetens 
oprindelse.

Ændringsforslag 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier

Nationale støtteordninger og 
fleksibilitetsmekanismer

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

1. Nationale støtteordninger til fremme af 
energi fra vedvarende energikilder er den 
bedste måde at gennemføre de i artikel 3 
omhandlede mål på. Medlemsstaterne kan 
frit vælge forskellige støtteordninger for 
energi fra vedvarende energikilder.

a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier
b) udstede oprindelsesgarantier 
c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier
d) annullere oprindelsesgarantier
e) offentliggøre en årlig rapport om 
antallet af udstedte oprindelsesgarantier, 
der overføres til eller fra de andre 
kompetente organer og annulleres.
2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi.

2. For at gøre det lettere at gennemføre 
målene og begrænse omkostningerne kan 
medlemsstaterne vælge at anvende 
følgende fleksibilitetsmekanismer:
a) overførsel af statistiske mængder 
vedvarende energi mellem medlemsstater
b) fælles gennemførelse af mål
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c) etablering af fælles støtteordninger.
De følgende artikler indeholder en 
beskrivelse af disse 
fleksibilitetsmekanismer.

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

Or. es

Begrundelse

Støtteordninger for vedvarende energikilder har spillet en afgørende rolle for at gøre det 
muligt for disse kilder at opnå deres nuværende status inden for EU, og de er af afgørende 
betydning for den fremtidige udvikling af disse kilder. Derfor bør der tages behørigt hensyn 
til disse i direktivet. I forslaget fra Kommissionen har de udelukkende en symbolsk betydning.

Ændringsforslag 521
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier

Statistiske overførsler mellem 
medlemsstater

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

1. Medlemsstaterne kan træffe 
foranstaltninger for statistisk overførsel af 
en nærmere angivet mængde energi fra 
vedvarende energikilder fra en 
medlemsstat til en anden.  Den overførte 
mængde skal:

a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om 
medlemsstaten overholder kravene i 
artikel 3 vedrørende de nationale mål, og

b) udstede oprindelsesgarantier b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om den 
anden medlemsstat overholder kravene i 
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artikel 3 vedrørende de nationale mål,
c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier
d) annullere oprindelsesgarantier
e) offentliggøre en årlig rapport om 
antallet af udstedte oprindelsesgarantier, 
der overføres til eller fra de andre 
kompetente organer og annulleres.
2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi.

2. Foranstaltningerne i stk. 1 kan vare i et 
eller flere år, men Kommissionen skal 
underrettes herom senest tre måneder 
efter udgangen af det første år, hvor de er 
trådt i kraft.

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

Or. en

Begrundelse

Denne artikel muliggør overførsel af energi på et statistisk grundlag fra en medlemsstat til en 
anden. Den mest oplagte grund til at anvende denne klausul er, hvis en medlemsstat 
overskrider målet i 2020, og derfor ønsker at sælge sine ekstra kreditter til en anden 
medlemsstat.

Det vil også være muligt for to medlemsstater at blive enige om en langsigtet ordning efter 
direktivets ikrafttrædelse for at overføre en vis mængde energi på et statistisk grundlag hvert 
år frem til og inklusive 2020. Om denne aftale er fastlåst eller ej afhænger af aftalens 
betingelser.

Ændringsforslag 522
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier

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

1. Medlemsstaterne kan træffe 
foranstaltninger for statistisk overførsel af 
en nærmere angivet mængde energi fra 
vedvarende energikilder fra en 
medlemsstat til en anden.  Den overførte 
mængde skal:

a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om 
medlemsstaten overholder kravene i 
artikel 3 vedrørende de nationale mål, og

b) udstede oprindelsesgarantier b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om en anden 
medlemsstat overholder kravene i artikel 3 
vedrørende de nationale mål,

c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier
d) annullere oprindelsesgarantier
e) offentliggøre en årlig rapport om 
antallet af udstedte oprindelsesgarantier, 
der overføres til eller fra de andre 
kompetente organer og annulleres.
2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi.

2. Foranstaltningerne i stk. 1 kan vare i et 
eller flere år, men Kommissionen skal 
underrettes herom senest tre måneder 
efter udgangen af det første år, hvor de er 
trådt i kraft.

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

Or. en

Begrundelse

Det oprindelige forslag om handel med oprindelsesgarantier er alt for bureaukratisk og 
ugunstigt for lande med et prisstøttesystem for vedvarende energi. Det kan øge frygten for, at 
gennemførelsen kan stride mod europæisk lovgivning. Det nye forslag har samme formål som 
det oprindelige forslag fra Kommissionen om handel med oprindelsesgarantier – dvs. det 
muliggør en fleksibel overførsel af mål til andre medlemsstater – men udgør ikke en hindring 
for de nationale støtteordninger og tillader medlemsstaterne at føre kontrol med 
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gennemførelsen af deres mål.

Ændringsforslag 523
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier og omsættelige 

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

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

a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier

a) oprette og opretholde nationale registre
for oprindelsesgarantier og omsættelige 
biobrændstofkreditter

b) udstede oprindelsesgarantier b) udstede oprindelsesgarantier og 
omsættelige biobrændstofkreditter

c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier

c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier og omsættelige 
biobrændstofkreditter

d) annullere oprindelsesgarantier d) annullere oprindelsesgarantier og 
omsættelige biobrændstofkreditter

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

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

2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi.

2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi, biobrændstofproduktion og handel 
med brændstof til transport eller 
forsynings- eller distributionsaktiviteter.

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

Det nationale registre for 
oprindelsesgarantier og omsættelige 
biobrændstofkreditter registrerer de 
oprindelsesgarantier eller omsættelige 
biobrændstofkreditter, der indehaves af 
hver person. En oprindelsesgaranti eller en 
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omsættelig biobrændstofkredit kan kun 
opbevares i et register ad gangen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier

a) oprette og opretholde et nationalt 
garantiregister 
aa) registrere alle anlæg, til hvis 
produktion der er udstedt 
oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater i henhold til dette 
direktiv

b) udstede oprindelsesgarantier b) udstede oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater
ba) for hvert enkelt af de i litra aa) 
omhandlede anlæg registrere typen og 
størrelsen af den investeringsstøtte, der er 
nødvendig for anlæggets tekniske drift, og 
som er ydet efter dette direktivs 
ikrafttræden 

c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier

c) registrere enhver overførsel af garantier
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d) annullere oprindelsesgarantier d) annullere garantier
e) offentliggøre en årlig rapport om antallet 
af udstedte oprindelsesgarantier, der 
overføres til eller fra de andre kompetente 
organer og annulleres.

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

Or. de

Begrundelse

Det kompetente organs opgaver bør præciseres nøjere, og de bør udvides til at omfatte anlæg, 
der er udstedt certifikater til, og som har modtaget investeringsstøtte.

Ændringsforslag 525
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udpeger et enkelt 
kompetent organ for oprindelsesgarantier 
og eventuelt for 
overførselsopgørelsescertifikater til at tage 
sig af følgende opgaver:

a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier

a) oprettelse og opretholdelse af et 
nationalt register 

b) udstede oprindelsesgarantier b) udstedelse
c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier

c) registrering af enhver overførsel

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

e) offentliggørelse af en årlig rapport om 
antallet af udstedelser, der overføres til 
eller fra de andre kompetente organer og 
annulleres.

Or. en
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Ændringsforslag 526
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. sl

Ændringsforslag 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at forhindre, at der udstedes flere 
ens garantier, kan de kun udstedes i 
garantiregisteret i det land, hvor anlægget 
har sit hjemsted. I tilfælde af at et anlæg 
har hjemsted i mere end en medlemsstat, 
skal den pågældende medlemsstat sikre, at 
der ikke udstedes flere ens garantier.

Or. de

Begrundelse

Præcisering med henblik på at forhindre, at der udstedes flere ens garantier.

Ændringsforslag 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De enkelte operatører skal have en 
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konto i garantiregisteret. Operatører med 
anlæg i mere end en medlemsstat skal 
have én konto i hver af de pågældende
nationale registre. De enkelte registre skal 
også have en konto for den pågældende 
medlemsstat. Energileverandører og –
forbrugere kan ansøge om at få åbnet en 
konto.
Alle operatører, der er tilknyttet et anlæg, 
der producerer vedvarende energi, har ret 
til at undersøge de garantier, der er 
udsted til anlægget i garantiregisteret. Det 
vil gøre det muligt for operatørerne at 
bevise, at den energi, der er produceret i 
deres anlæg, stammer fra vedvarende 
energikilder.

Or. de

Begrundelse

Præciserer, at garantiregisteret skal åbne en konto for hver operatør og eventuelt også for 
energileverandører og energiforbrugere.

Ændringsforslag 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 c og d (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Umiddelbart efter udstedelsen af en 
garanti registreres de relevante 
oprindelsesgarantier i det nationale 
garantiregisters konto for operatøren for 
det anlæg, der har produceret energien.
1d. Umiddelbart efter udstedelsen af en 
garanti registreres det relevante 
overførselscertifikat på den pågældende 
medlemsstats konto i det nationale 
garantiregister.

Or. de



PE409.383v01-00 88/92 AM\730535DA.doc

DA

Begrundelse

Overførselscertifikater har til formål at bevise medlemsstaternes andel af vedvarende energi, 
mens oprindelsesgarantierne har til formål at fungere som dokumentation på 
energiproducenternes, energileverandørernes og energiforbrugernes vegne.

Ændringsforslag 530
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi.

2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering, distribution eller 
transmission af energi.

Or. sl

Ændringsforslag 531
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i aktiviteter vedrørende 
produktion, levering eller distribution af 
energi.

2. Det kompetente organ må ikke være 
engageret i eller tilknyttet aktiviteter 
vedrørende produktion, levering eller 
distribution af energi.

Or. en

Begrundelse

De udstedende organer er generelt lovgivende myndigheder (60 %), men på nuværende 
tidspunkt er det kun 30 % af de udstedende organer, der er transmissionssystemoperatører, 
hvilket kan medføre en interessekonflikt.
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Ændringsforslag 532
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det nationale register for 
oprindelsesgarantier og, hvis de er 
afhængige af fleksible instrumenter jf. 
artikel 9, stk. 1b, litra a) eller c), 
overførselsopgørelsescertifikater
registrerer de oprindelsesgarantier og 
overførselsopgørelsescertifikater, der
indehaves af hver person. En 
oprindelsesgaranti eller et 
overførselscertifikat kan kun opbevares i et 
register ad gangen.

Or. en

Begrundelse

Et enkelt kompetent organ bør have ansvaret for oprindelsesgarantier og, hvis en medlemsstat 
frivilligt vælger det, for overførsel af opgørelsescertifikater.

Ændringsforslag 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Overførselscertifikater har til formål at bevise medlemsstaternes andel af vedvarende energi, 
mens oprindelsesgarantierne har til formål at fungere som dokumentation på 
energiproducenternes, energileverandørernes og energiforbrugernes vegne.

Ændringsforslag 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udpeger en central 
administrator, der skal udgøre 
forbindelsen mellem de forskellige 
garantiregistre via grænseflader. 
Garantierne skal overføres gennem denne 
centrale administrator 
a) mellem medlemsstater
b) mellem personer i forskellige 
medlemsstater og 
c) mellem en medlemsstat og personer i en 
anden medlemsstat.
Den centrale administrator udarbejder en 
årlig rapport om overførsler mellem de 
enkelte garantiregistre.

Or. de

Begrundelse

For at sikre et problemfrit samarbejde mellem nationale registre er det nødvendigt at etablere 
en central administrator.
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Ændringsforslag 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Med henblik på gennemførelse af 
dette direktiv udarbejder Kommissionen et 
forslag om et standardiseret og sikkert 
system for registrering af garantier i form 
af standardiserede databanker med fælles 
dataelementer til sporing af udstedelse, 
besiddelse, overførsel og annullering af 
oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater for at sikre den 
offentlige tilgængelighed og den behørige 
diskretion og for at sikre, at der ikke kan 
finde overførsler sted, der ikke overholder 
kravene i dette direktiv. Forslaget 
udarbejdes efter proceduren i artikel 21, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

De tekniske detaljer vedrørende garantiregistersystemet bør fastsættes af Kommissionen i 
henhold til komitologiproceduren.

Ændringsforslag 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Personer eller medlemsstater kan 
overføre oprindelsesgarantier og 
overførselscertifikater i deres besiddelse 
og forelægge dem til annullering i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv.
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Or. de

Begrundelse

Præcisering.
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