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Ændringsforslag 537
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Forelæggelse af oprindelsesgarantier til 
annullering
1. En oprindelsesgaranti svarende til den 
pågældende energienhed forelægges til 
annullering for det kompetente organ, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
7, når:
a) produktionen af en elektricitetsenhed 
fra vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWt modtager støtte i form 
af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,
b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der 
er fremstillet fra vedvarende energikilder 
på et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 
hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der 
indførte pligten, eller
c) en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
oprindelsesgarantien til at bevise
mængden af vedvarende energi i sit 
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energimix uden at anmode om at nyde 
fordel af en støtteordning i 
overensstemmelse med litra a) og b); i 
dette tilfælde forelægges 
oprindelsesgarantien for det kompetente 
organ, der er udpeget af den medlemsstat, 
hvor den energi, der beskrives i det 
pågældende energimix, forbruges.
2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:
a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ. 
3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke 
for det kompetente organ til annullering 
mere end 1 år efter udstedelsesdatoen.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 538
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forelæggelse af oprindelsesgarantier til 
annullering

Fælles projekter mellem medlemsstater

1. En oprindelsesgaranti svarende til den 
pågældende energienhed forelægges til 
annullering for det kompetente organ, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
7, når:

1. To eller flere medlemsstater kan 
gennemføre fælles projekter.

a) produktionen af en elektricitetsenhed 
fra vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWt modtager støtte i form 
af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,
b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der 
er fremstillet fra vedvarende energikilder 
på et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 
hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der 
indførte pligten, eller
c) en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
oprindelsesgarantien til at bevise 
mængden af vedvarende energi i sit 
energimix uden at anmode om at nyde 
fordel af en støtteordning i 
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overensstemmelse med litra a) og b); i 
dette tilfælde forelægges 
oprindelsesgarantien for det kompetente 
organ, der er udpeget af den medlemsstat, 
hvor den energi, der beskrives i det 
pågældende energimix, forbruges.
2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om den mængde af energi, 
der er produceret af anlæg, der er blevet
operationelle på deres territorium eller i et 
tredjeland i henhold til artikel 5, stk. 9, 
efter dette direktivs ikrafttrædelse, eller 
som er blevet moderniseret på grund af en 
øget kapacitet og opført som følge af et 
fælles projekt i henhold til stk. 1. Den 
opgivne mængde energi anses for at 
bidrage til gennemførelsen af en anden 
medlemsstats nationale mål med henblik 
på måling af overholdelsen af artikel 3.

a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ. 
3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke 
for det kompetente organ til annullering 
mere end 1 år efter udstedelsesdatoen.

3. Medlemsstaternes meddelelse omfatter:

a) beskrivelse af det foreslåede eller 
moderniserede anlæg
b) specificering af andelen eller mængden 
af elektricitet, opvarmning eller 
nedkøling, der produceres af anlægget, 
der anses for at bidrage til 
gennemførelsen af en anden medlemsstats 
nationale mål
c) oplysning om, hvilken medlemsstat der 
drager nytte af meddelelsen
d) specificering af den periode, hvor den 
producerede energi anses for at have 
bidraget til gennemførelsen af en anden 
medlemsstats nationale mål. 
4. Den i stk. 3, litra d), omhandlede 
periode udtrykkes i hele kalenderår og 
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kan forlænges til efter 2020.
5. En meddelelse, der fremsendes i 
henhold til denne artikel, kan ikke ændres 
eller trækkes tilbage uden samtykke fra 
den medlemsstat, der fremsendte 
meddelelsen, og den medlemsstat, der er 
fastsat i henhold til stk. 3, litra c).

Or. en

Begrundelse

Denne artikel giver medlemsstaterne muligheden for at lade en del af eller al den vedvarende 
energi, der er produceret i et nyt eller moderniseret anlæg for vedvarende energi i en anden 
medlemsstat tælle med i målopfyldelsen. Hvis dette skal ske, er både værtsmedlemsstatens og 
den modtagende medlemsstats samtykke nødvendigt, og Kommissionen skal underrettes om 
denne aftale i overensstemmelse med de betingelser for aftalen, der fremgår af meddelelsen.

Ændringsforslag 539
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forelæggelse af oprindelsesgarantier til 
annullering

Fælles projekter mellem medlemsstater

1. En oprindelsesgaranti svarende til den 
pågældende energienhed forelægges til 
annullering for det kompetente organ, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
7, når:

1. To eller flere medlemsstater kan 
gennemføre fælles projekter.

a) produktionen af en elektricitetsenhed 
fra vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWt modtager støtte i form 
af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
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den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,
b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der 
er fremstillet fra vedvarende energikilder
på et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 
hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der 
indførte pligten, eller
c) en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
oprindelsesgarantien til at bevise 
mængden af vedvarende energi i sit 
energimix uden at anmode om at nyde 
fordel af en støtteordning i 
overensstemmelse med litra a) og b); i 
dette tilfælde forelægges 
oprindelsesgarantien for det kompetente 
organ, der er udpeget af den medlemsstat, 
hvor den energi, der beskrives i det 
pågældende energimix, forbruges.
2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om den mængde af energi, 
der er produceret af anlæg, der er blevet 
operationelle på deres territorium eller i et 
tredjeland i henhold til artikel 5, stk. 9, 
efter dette direktivs ikrafttrædelse, eller 
som er blevet moderniseret på grund af en 
øget kapacitet og opført som følge af et 
fælles projekt i henhold til stk. 1. Den 
opgivne mængde energi anses for at 
bidrage til gennemførelsen af en anden 
medlemsstats nationale mål med henblik 
på måling af overholdelsen af artikel 3.

a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ. 
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3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke 
for det kompetente organ til annullering 
mere end 1 år efter udstedelsesdatoen.

3. Medlemsstaternes meddelelse omfatter:

a) beskrivelse af det foreslåede eller 
moderniserede anlæg
b) specificering af andelen eller mængden 
af elektricitet, opvarmning eller 
nedkøling, der produceres af anlægget, 
der anses for at bidrage til 
gennemførelsen af en anden medlemsstats 
nationale mål
c) oplysning om, hvilken medlemsstat der 
drager nytte af meddelelsen
d) specificering af den periode, hvor den 
producerede energi anses for at have 
bidraget til gennemførelsen af en anden 
medlemsstats nationale mål. 
4. Den i stk. 3, litra d), omhandlede 
periode udtrykkes i hele kalenderår og 
kan forlænges til efter 2020.
5. En meddelelse, der fremsendes i 
henhold til denne artikel, kan ikke ændres 
eller trækkes tilbage uden samtykke fra 
den medlemsstat, der fremsendte 
meddelelsen, og den medlemsstat, der er 
fastsat i henhold til stk. 3, litra c).

Or. en

Begrundelse

Det oprindelige forslag om handel med oprindelsesgarantier er alt for bureaukratisk og ville 
være 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.
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Ændringsforslag 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forelæggelse af oprindelsesgarantier til 
annullering

Statistisk overførsel til andre 
medlemsstater

1. En oprindelsesgaranti svarende til den 
pågældende energienhed forelægges til 
annullering for det kompetente organ, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
7, når:

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) produktionen af en elektricitetsenhed 
fra vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWt modtager støtte i form 
af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,

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) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der 
er fremstillet fra vedvarende energikilder 
på et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 
hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der 
indførte pligten, eller

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

c) en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
oprindelsesgarantien til at bevise 
mængden af vedvarende energi i sit 
energimix uden at anmode om at nyde 
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fordel af en støtteordning i 
overensstemmelse med litra a) og b); i 
dette tilfælde forelægges 
oprindelsesgarantien for det kompetente 
organ, der er udpeget af den medlemsstat, 
hvor den energi, der beskrives i det 
pågældende energimix, forbruges.
2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:

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

a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ. 
3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke 
for det kompetente organ til annullering 
mere end 1 år efter udstedelsesdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 541
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En oprindelsesgaranti svarende til den 
pågældende energienhed forelægges til 
annullering for det kompetente organ, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
7, når:

1. Oprindelsesgarantiens målkomponent
svarende til den pågældende energienhed 
forelægges til annullering for det 
kompetente organ, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 7, når:

Or. en

Begrundelse

Teksten bør gøres klarere, og det bør udtrykkeligt understreges, at hvis oprindelsesgarantiens 
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målkomponent er blevet annulleret (f.eks. fordi et anlæg har modtaget en form for støtte) 
betyder det ikke, at oprindelsesgarantiens andre komponenter 
(produktionscertificeringen/brændselsmixredegørelsen) annulleres, idet der stadig kan 
handles med disse komponenter hver for sig.

Ændringsforslag 542
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt 
modtager støtte i form af 
afregningstariffer, præmieudbetalinger, 
afgiftsnedsættelser eller betalinger som 
følge af udbud, i hvilket tilfælde garantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der har 
etableret støtteordningen,

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt 
modtager støtte fra en støtteordning i 
henhold til artikel 2, litra h), i form af 
afregningstariffer, præmieudbetalinger, 
afgiftsnedsættelser eller betalinger som 
følge af udbud, i hvilket tilfælde garantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der har 
etableret støtteordningen,

Or. en

Begrundelse

Forslaget til direktiv omfatter en definition på begrebet "støtteordning" i artikel 2, litra h), 
mens artikel 8, stk. 1, litra a), indeholder en anden definition, og det vil være hensigtsmæssigt 
at sikre overensstemmelse mellem disse to definitioner.

Ændringsforslag 543
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
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vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt 
modtager støtte i form af 
afregningstariffer, præmieudbetalinger, 
afgiftsnedsættelser eller betalinger som 
følge af udbud, i hvilket tilfælde garantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der har 
etableret støtteordningen,

vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt 
modtager støtte fra støtteordningen i 
henhold til artikel 2, litra h), i form af 
afregningstariffer, præmieudbetalinger, 
afgiftsnedsættelser eller betalinger som 
følge af udbud, i hvilket tilfælde garantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der har 
etableret støtteordningen,

Or. sl

Ændringsforslag 544
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWt modtager støtte i form af 
afregningstariffer, præmieudbetalinger, 
afgiftsnedsættelser eller betalinger som 
følge af udbud, i hvilket tilfælde garantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der har 
etableret støtteordningen,

a) produktionen af en energienhed fra 
vedvarende energikilder modtager støtte i 
form af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,

Or. en

Begrundelse

Hvis oprindelsesgarantiens målkomponent er blevet annulleret (f.eks. fordi et anlæg har 
modtaget en form for støtte) betyder det ikke, at oprindelsesgarantiens andre komponenter 
(produktionscertificeringen/brændselsmixredegørelsen) annulleres, idet der stadig kan 
handles med disse komponenter hver for sig.
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Ændringsforslag 545
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt
modtager støtte i form af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 1 MWt 
modtager støtte i form af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,

Or. de

Begrundelse

Minimumskapaciteten på 5 MWt for certificeringen af varmeanlæg er for høj og bør sænkes 
til 1 MWt.

Ændringsforslag 546
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt 
modtager støtte i form af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 

a) produktionen af en elektricitetsenhed fra 
vedvarende energikilder eller produktionen 
af en opvarmnings- eller nedkølingsenhed 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt 
modtager støtte i form af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser, 
grønne certifikater eller betalinger som 
følge af udbud, i hvilket tilfælde garantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
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den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,

er udpeget af den medlemsstat, der har 
etableret støtteordningen,

Or. en

Begrundelse

I det nordiske system har grønne certifikater og tilladt statsstøtte været den foretrukne løsning 
frem for det tyskinspirerede alternativ med afregningstariffer.  Begge systemer anses for 
velfungerende, og de bør fortsat kunne eksistere parallelt.

Ændringsforslag 547
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der 
er fremstillet fra vedvarende energikilder 
på et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 
hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der 
indførte pligten, eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslaget til direktiv omfatter en definition på begrebet "støtteordning" i artikel 2, litra h),
mens artikel 8, stk. 1, litra a), indeholder en anden definition, og det vil være hensigtsmæssigt 
at sikre overensstemmelse mellem disse to definitioner.
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Ændringsforslag 548
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der 
er fremstillet fra vedvarende energikilder 
på et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 
hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der indførte 
pligten, eller

b) der tages hensyn til en energienhed, der 
er produceret fra vedvarende energikilder, 
med henblik på at vurdere juridisk enheds 
overholdelse af en VE-pligt, i hvilket 
tilfælde oprindelsesgarantien forelægges 
for det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der indførte pligten,

Or. en

Begrundelse

Hvis oprindelsesgarantiens målkomponent er blevet annulleret (f.eks. fordi et anlæg har 
modtaget en form for støtte) betyder det ikke, at oprindelsesgarantiens andre komponenter 
(produktionscertificeringen/brændselsmixredegørelsen) annulleres, idet der stadig kan 
handles med disse komponenter hver for sig.

Ændringsforslag 549
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der er 
fremstillet fra vedvarende energikilder på 
et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 

b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der er 
fremstillet fra vedvarende energikilder på 
et anlæg med en kapacitet på mindst 1 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 



AM\730537DA.doc 17/128 PE409.384v01-00

DA

hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der indførte 
pligten, eller

hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der indførte 
pligten,  eller

Or. de

Begrundelse

Minimumskapaciteten på 5 MWt for certificeringen af varmeanlæg er for høj og bør sænkes 
til 1 MWt.

Ændringsforslag 550
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der er 
fremstillet fra vedvarende energikilder på 
et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, i 
hvilket tilfælde oprindelsesgarantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der indførte 
pligten, eller

b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der er 
fremstillet fra vedvarende energikilder på 
et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere juridisk 
enheds overholdelse af en VE-pligt, hvis 
overholdelsen af forpligtelsen gennem 
oprindelsesgarantier er tilladt, i hvilket 
tilfælde oprindelsesgarantien forelægges 
for det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der indførte pligten, eller

Or. en

Begrundelse

For at muliggøre fortsat udvikling af det nordiske system og muliggøre langsigtede 
investeringer i alternativ vedvarende energi.
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Ændringsforslag 551
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
oprindelsesgarantien til at bevise 
mængden af vedvarende energi i sit 
energimix uden at anmode om at nyde 
fordel af en støtteordning i 
overensstemmelse med litra a) og b); i 
dette tilfælde forelægges 
oprindelsesgarantien for det kompetente 
organ, der er udpeget af den medlemsstat, 
hvor den energi, der beskrives i det 
pågældende energimix, forbruges.

udgår

Or. en

Begrundelse

Teksten bør gøres klarere, og det bør udtrykkeligt understreges, at hvis oprindelsesgarantiens 
målkomponent er blevet annulleret (f.eks. fordi et anlæg har modtaget en form for støtte) 
betyder det ikke, at oprindelsesgarantiens andre komponenter 
(produktionscertificeringen/brændselsmixredegørelsen) annulleres, idet der stadig kan 
handles med disse komponenter hver for sig.

Ændringsforslag 552
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Oprindelsesgarantiens 
produktionscertificering/brændselsmixred
egørelseskomponenten svarende til den 
pågældende energienhed forelægges til 
annullering for det kompetente organ, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
7, når en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
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oprindelsesgarantien til at bevise 
mængden af vedvarende energi i sit 
energimix. I dette tilfælde forelægges 
oprindelsesgarantien for det kompetente 
organ, der er udpeget af den medlemsstat, 
hvor den energi, der beskrives i det 
pågældende energimix, forbruges.
Oprindelsesgarantiens to komponenter 
kan annulleres uafhængigt af hinanden 
og annulleringen af målkomponenten har 
ingen betydning for den anden 
komponent, der stadig kan overføres 
separat.

Or. en

Begrundelse

Teksten bør gøres klarere, og det bør udtrykkeligt understreges, at hvis oprindelsesgarantiens 
målkomponent er blevet annulleret (f.eks. fordi et anlæg har modtaget en form for støtte) 
betyder det ikke, at oprindelsesgarantiens andre komponenter 
(produktionscertificeringen/brændselsmixredegørelsen) annulleres, idet der stadig kan 
handles med disse komponenter hver for sig.

Ændringsforslag 553
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En oprindelsesgarantis 
produktionscertificering/brændselsmixred
egørelseskomponent svarende til den 
pågældende energienhed forelægges til 
annullering for det kompetente organ, der 
er udpeget i overensstemmelse med artikel 
7, når en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
oprindelsesgarantien til at bevise 
mængden af vedvarende energi i sit 
energimix. I dette tilfælde forelægges 
oprindelsesgarantien for det kompetente 
organ, der er udpeget af den medlemsstat, 
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hvor den energi, der beskrives i det 
pågældende energimix, forbruges.
Oprindelsesgarantiens to dele kan 
annulleres uafhængigt af hinanden og 
annulleringen af målkomponenten har 
ingen betydning for den anden 
komponent, der stadig kan overføres 
separat.

Or. en

Begrundelse

Eftersom oprindelsesgarantier bør have to komponenter, der kan underlægges forskellige 
overførsler, bør reglerne for annullering afspejle dette.

Ændringsforslag 554
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:

udgår

a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ.

Or. de

Begrundelse

Begrænsning af en markedsaktørs muligheder på markedet er ikke foreneligt med et effektivt 
marked for handel med oprindelsesgarantier. Overdragelsen af alle oprindelsesgarantier til 
ét og samme anlæg i hele anlæggets levetid ("fastlåsningsklausul") er ikke foreneligt med 
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formålet med et frit marked. Det samme gælder for udelukkelsen af bankvirksomhed 
(overførsel til næste periode) i henhold til den originale ordlyd i artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag 555
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:

udgår

a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ.

Or. it

Begrundelse

Eftersom oprindelsesgarantier, der vedrører et bestemt anlæg, skal anvendes i hele anlæggets 
levetid i den samme medlemsstat, er friheden til at vælge operatør på markedet begrænset. 
Dette udelukker muligheden for at anvende oprindelsesgarantier ved anlæg, der ikke længere 
er nødvendige, for at gennemføre de nationale mål. Hvis dette er tilfældet, vil muligheden for 
at overføre garantier fra et land til et andet fra både medlemsstaternes og operatørernes 
synspunkt blive begrænset yderligere.

Ændringsforslag 556
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en operatør har forelagt en eller udgår
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flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:
a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ.

Or. en

Begrundelse

Denne klausul vil betyde, at en producent af vedvarende energi, der eksporterer fra en 
medlemsstat til en anden, vil blive tvunget til udelukkende at levere energi til den medlemsstat 
i hele anlæggets levetid.  Bestemmelsen ville være for ufleksibel for producenter af 
vedvarende energi, og den ville direkte forhindre etableringen af et velfungerende og effektivt 
marked for handel med vedvarende energi.

Ændringsforslag 557
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:

udgår

a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ.

Or. en
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Begrundelse

Denne klausul vil betyde, at producenter af vedvarende energi, der eksporterer fra en 
medlemsstat til en anden, vil blive tvunget til udelukkende at levere energi til den medlemsstat 
i hele anlæggets levetid.  Bestemmelsen ville være for ufleksibel for producenter af 
vedvarende energi, og den ville direkte forhindre etableringen af et velfungerende og effektivt 
marked for handel med vedvarende energi.

Ændringsforslag 558
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en operatør har forelagt en eller 
flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:

udgår

a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ.

Or. en

Begrundelse

Et krav om, at "al fremtidig produktion" bindes til den nuværende (direkte) støtteordning, 
skaber en unødvendig hindring for fremtidig harmonisering af støtteordninger.

Ændringsforslag 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en operatør har forelagt en eller udgår
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flere oprindelsesgarantier for det 
kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:
a) anmode om oprindelsesgarantier i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, for 
al fremtidig produktion af vedvarende 
energi fra samme anlæg,
b) forelægge disse oprindelsesgarantier til 
annullering for samme kompetente organ.

Or. de

Begrundelse

De ændringer, der er foreslået her, gør annullering af oprindelsesgarantier til anlæg, der 
modtager støtte, overflødig.

Ændringsforslag 560
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der ønsker at etablere et 
fælles marked for oprindelsesgarantier, 
kan beslutte ikke at anvende dette stk.

Or. en

Begrundelse

Denne klausul vil betyde, at producenter af vedvarende energi, der eksporterer fra en 
medlemsstat til en anden, vil blive tvunget til udelukkende at levere energi til den medlemsstat 
i hele anlæggets levetid.  Bestemmelsen ville være for ufleksibel for producenter af 
vedvarende energi, og den ville direkte forhindre etableringen af et velfungerende og effektivt 
marked for handel med vedvarende energi.
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Ændringsforslag 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis et overførselsopgørelsescertifikat 
annulleres, er den energi, den omhandler, 
omfattet af vurderingen af 
gennemførelsen af dette direktiv, hvad 
angår de nationale mål i henhold til 
artikel 10, litra b).

Or. de

Begrundelse

Overførselsopgørelsescertifikater 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 562
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke 
for det kompetente organ til annullering 
mere end 1 år efter udstedelsesdatoen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Begrænsning af en markedsaktørs muligheder på markedet er ikke foreneligt med et effektivt 
marked for handel med oprindelsesgarantier. Overdragelsen af alle oprindelsesgarantier til 
ét og samme anlæg i hele anlæggets levetid ("fastlåsningsklausul") er ikke foreneligt med 
formålet med et frit marked. Det samme gælder for udelukkelsen af bankvirksomhed 
(overførsel til næste periode) i henhold til den originale ordlyd i artikel 8, stk. 3.
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Ændringsforslag 563
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke 
for det kompetente organ til annullering 
mere end 1 år efter udstedelsesdatoen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ideelt set bør der ikke være nogen begrænsninger, hvad angår oprindelsesgarantiernes 
levetid. I praksis bør deres levetid måske begrænses, men den kan under alle omstændigheder 
ikke være mindre end et år. Dette ville for alvor begrænse de muligheder, producenterne af 
vedvarende energi har for at sælge deres oprindelsesgarantier på markedet.

Ændringsforslag 564
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke 
for det kompetente organ til annullering 
mere end 1 år efter udstedelsesdatoen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Inden for en støtteordning, der er baseret på handel med oprindelsesgarantier, ville dette i 
alvorlig grad svække markedet.
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Ændringsforslag 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke for 
det kompetente organ til annullering mere 
end 1 år efter udstedelsesdatoen.

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke for 
det kompetente organ til annullering senere 
end 2 år efter udstedelsesdatoen.

Or. de

Begrundelse

For at skabe fleksibilitet bør fristen forlænges til to år.

Ændringsforslag 566
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke for 
det kompetente organ til annullering mere 
end 1 år efter udstedelsesdatoen.

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke for 
det kompetente organ til annullering mere 
end 2 år efter udstedelsesdatoen.

Or. en

Begrundelse

Ideelt set bør der ikke være nogen begrænsninger, hvad angår oprindelsesgarantiernes 
levetid. I praksis bør deres levetid måske begrænses, men den kan under alle omstændigheder 
ikke være mindre end et år. Dette ville for alvor begrænse de muligheder, producenterne af 
vedvarende energi har for at sælge deres oprindelsesgarantier på markedet.
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Ændringsforslag 567
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke for 
det kompetente organ til annullering mere 
end 1 år efter udstedelsesdatoen.

3. Oprindelsesgarantier forelægges ikke for 
det kompetente organ til annullering mere 
end 2 år efter udstedelsesdatoen.

Or. en

Begrundelse

En frist på et år ville begrænse de muligheder, producenterne af vedvarende energi har for at 
sælge deres oprindelsesgarantier på markedet.

Ændringsforslag 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan tillade, at 
oprindelsesgarantier, der forelægges i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a) og 
b), overføres til andre personer inden for 
den samme medlemsstat, hvis det sker 
med henblik på at bevise andelen eller 
mængden af vedvarende energi i deres 
energimix. En energileverandør eller 
energiforbruger, der anvender 
oprindelsesgarantier som bevis for sin 
andel eller mængde af vedvarende energi 
i sit energimix forelægger disse 
oprindelsesgarantier for det kompetente 
organ til annullering.

Or. en
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Begrundelse

Erklæringerne i artikel 8, stk. 1a og 1b, begrænser oplysningsmarkedet. Det er sandsynligt, at 
der i stedet vil finde handel med grøn elektricitet sted. Denne fysiske handel kan skabe en 
unødvendig overbelastning af nettet og forvrænge elektricitetsmarkedet. Det kan løses ved at 
tillade national handel med oprindelsesgarantier, der allerede er forelagt i henhold til artikel 8, 
stk. 1a og 1b.

Ændringsforslag 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en oprindelsesgaranti for 
elektricitet annulleres, er bevis for 
andelen af vedvarende energi i det 
samlede energimix dermed fremlagt i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, 
litra a) i direktiv 2003/54/EF.

Or. de

Begrundelse

Oprindelsesgarantien bør anvendes til at opfylde kravene om beviser i henhold til direktivet 
for det indre marked for elektricitet.

Ændringsforslag 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En oprindelsesgaranti kan kun 
annulleres én gang. En annulleret 
oprindelsesgaranti kan ikke længere 
overføres.

Or. de
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Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 571
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Forelæggelse af 

overførselsopgørelsescertifikater til 
annullering

1. Medlemsstater, der vælger at benytte de 
ordninger, der nævnes i artikel 9, stk. 1b, 
litra a), forlanger, så længe de støtter sig 
til disse ordninger, at der forelægges et 
overførselsopgørelsescertifikat til 
annullering for et kompetent organ, der er 
udpeget i henhold til artikel 7, svarende til 
den pågældende energienhed, hvis:
a) produktionen af en elektricitetsenhed 
fra vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWt modtager støtte i form 
af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde garantien forelægges for 
det kompetente organ, der er udpeget af 
den medlemsstat, der har etableret 
støtteordningen,
b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed eller en opvarmnings-
eller nedkølingsenhed, der er fremstillet 
fra vedvarende energikilder på et anlæg 
med en kapacitet på mindst 5 MWt, med 
henblik på at vurdere en juridisk enheds 
overholdelse af en VE-pligt, i hvilket 
tilfælde overførselsopgørelsescertifikatet 
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forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der 
indførte pligten.
2. Med henblik på stk. 1 kan 
medlemsstaterne forlange, at 
overførselsopgørelsescertifikatet 
forelægges for det kompetente organ 
sammen med en oprindelsesgaranti, der 
er udstedt for den pågældende 
energienhed.
3. Medlemsstaterne giver også operatører 
mulighed for at forelægge 
overførselsopgørelsescertifikater for et 
kompetent organ til annullering på 
frivillig basis, f.eks. for at sikre 
additionalitet af et grønt energiprodukt, 
der tilbydes til forbrugerne.
4. Det kompetente organ annullerer 
overførselsopgørelsescertifikater forelagt i 
henhold til stk. 1, stk. 3, og artikel 8, stk. 
1a, umiddelbart efter deres forelæggelse.
5. Overførselsopgørelsescertifikater 
forelægges ikke for et kompetent organ til 
annullering mere end 1 år efter 
udstedelsesdatoen.

Or. en

Begrundelse

For medlemsstater, der vælger visse fleksibilitetsordninger, kan 
overførselsopgørelsescertifikater fungere som et redskab til opgørelse af overførslerne.

Ændringsforslag 572
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
1. Ved modtagelse af en omsættelig 
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biobrændstofkredit til annullering for et 
kompetent organ, der er udpeget i 
henhold til artikel 7 skal 
medlemsstaterne: 
a) hvis der modtages støtte til et 
biobrændstof i form af 
afgiftsbegunstigelser, afgiftsnedsættelser, 
præmieudbetalinger eller betalinger som 
følge af udbud, sikre, at 
biobrændstofkreditten forelægges for det 
kompetente organ, der er udpeget af den 
medlemsstat, der har oprettet 
støtteordningen.
b) sikre, at en ledsagende finansiel støtte 
bliver modtaget af de personer, der 
forelægger den omsættelige 
biobrændstofkredit til annullering.
c) hvis en leverandør ønsker at anvende et 
omsætteligt biobrændstofcertifikat for at 
opfylde en medlemsstats 
biobrændstofsforpligtelser, sikre, at 
biobrændstofkreditten forelægges for det 
kompetente organ, der er udpeget af 
medlemsstaten.
2. Omsættelige biobrændstofkreditter er 
gyldige i en periode på 2 år efter 
udstedelsen.

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.



AM\730537DA.doc 33/128 PE409.384v01-00

DA

Ændringsforslag 573
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Overførsel af oprindelsesgarantier

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 
om at overføre de oprindelsesgarantier, 
der er forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 
modtagende medlemsstat.
2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 
Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
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Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.
3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.
En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.
4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 
Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.
5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen 
af dette direktivs bestemmelser om 
overførsel af oprindelsesgarantier mellem 
medlemsstaterne og omkostningerne og 
fordelene herved. Den forelægger efter 
omstændighederne forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet. 

Or. en

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 
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bør derfor forblive som fastsat i direktiv 2001/77/EF, hvad angår oplysning af elektricitetens 
oprindelse.

Ændringsforslag 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Overførsel af oprindelsesgarantier

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 
om at overføre de oprindelsesgarantier, 
der er forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 
modtagende medlemsstat.
2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 
Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
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at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.
3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.
En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.
4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 
Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.
5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen 
af dette direktivs bestemmelser om 
overførsel af oprindelsesgarantier mellem 
medlemsstaterne og omkostningerne og 
fordelene herved. Den forelægger efter 
omstændighederne forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 575
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overførsel af oprindelsesgarantier Fælles projekter blandt medlemsstater
1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det vejledende
forløb i del B i bilag I i den umiddelbart 
foregående toårsperiode, kan anmode de 
kompetente organer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 7, om at 
overføre de oprindelsesgarantier, der er 
forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 
modtagende medlemsstat.

1. To eller flere medlemsstater kan 
gennemføre fælles projekter.

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 

2. Medlemsstaterne hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
forpligtende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
underrette Kommissionen om anlæg eller 
foreslåede anlæg, der er blevet 
operationelle på deres territorium eller i et 
tredjeland i henhold til artikel 5, stk. 9, 
efter dette direktivs ikrafttrædelse, eller 
som er blevet moderniseret på grund af en 
øget kapacitet og opført som følge af et 
fælles projekt i henhold til stk. 1. Den 
opgivne mængde energi anses for at 
bidrage til gennemførelsen af en anden 
medlemsstats nationale mål med henblik 
på måling af opfyldelsen af kravene i dette 
direktiv.

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
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at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.
3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

3. Medlemsstaternes meddelelse omfatter:

a) oplysning om og beskrivelse af det 
foreslåede anlæg
b) specificering af andelen eller mængden 
af elektricitet, opvarmning eller 
nedkøling, der produceres af anlægget, 
der anses for at bidrage til 
gennemførelsen af en anden medlemsstats 
nationale mål
c) oplysning om, hvilken medlemsstat der 
drager nytte af meddelelsen
d) specificering af den periode, hvor den 
producerede energi anses for at have 
bidraget til gennemførelsen af en anden 
medlemsstats nationale mål. 

En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.
4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 

4. Den i stk. 3, litra d), omhandlede 
periode udtrykkes i hele kalenderår og 
kan forlænges til efter 2020. 

Kommissionen offentliggør disse 4a. En meddelelse, der forelægges i 
henhold til denne artikel, kan ændres 
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oplysninger. eller trækkes tilbage af Kommissionen, 
hvis en medlemsstats andel af energi fra 
vedvarende energikilder ikke svarer til 
eller overstiger det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 

5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen af 
dette direktivs bestemmelser om overførsel 
af oprindelsesgarantier mellem 
medlemsstaterne og omkostningerne og 
fordelene herved. Den forelægger efter 
omstændighederne forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen af 
dette direktivs bestemmelser om fælles 
projekter mellem medlemsstaterne og 
omkostningerne og fordelene herved. Den 
forelægger efter omstændighederne forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 576
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overførsel af oprindelsesgarantier Virkninger af fælles projekter blandt 
medlemsstater

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 
om at overføre de oprindelsesgarantier, 
der er forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 

1. Inden 3 måneder efter udgangen af 
hvert år inden for den i artikel 8, stk. 3, 
litra d) fastsatte periode udsteder den 
medlemsstat, der har fremsendt 
meddelelsen i henhold til artikel 8, en 
meddelelsesskrivelse, der indeholder 
følgende:
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modtagende medlemsstat.
a) den samlede mængde elektricitet, 
opvarmning eller afkøling, der i løbet af 
året er produceret fra vedvarende 
energikilder af det anlæg, der fremgår af 
meddelelsen i henhold til stk. 8, og
b) den mængde elektricitet, opvarmning 
eller afkøling, der i løbet af året er 
produceret fra vedvarende energikilder af 
det anlæg, der skal bidrage til 
gennemførelsen af en anden medlemsstats 
nationale mål i overensstemmelse med 
betingelserne i meddelelsen.

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 

2. Medlemsstaterne fremsender 
meddelelsesskrivelsen til den medlemsstat, 
der drager nytte af meddelelsen, og til 
Kommissionen

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den,
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.
3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 

3. For at måle overholdelsen af kravene i 
dette direktiv, hvad angår de nationale 
mål, skal den mængde energi, 
opvarmning eller nedkøling, der 
produceres fra vedvarende energikilder, 
oplyses i overensstemmelse med stk. 1, 
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medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

litra b):

En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om den 
medlemsstat, der fremsender 
meddelelsesskrivelsen i henhold til stk. 1, 
overholder kravene, og
b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om den 
medlemsstat, der modtager 
meddelelsesskrivelse i henhold til stk. 2, 
overholder kravene,

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 
Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.
5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen 
af dette direktivs bestemmelser om 
overførsel af oprindelsesgarantier mellem 
medlemsstaterne og omkostningerne og 
fordelene herved. Den forelægger efter 
omstændighederne forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel anvendes til på årlig bases at bekræfte den mængde vedvarende energi, der 
trækkes fra værtsmedlemsstatens samlede mængde, og lægges til den modtagende 
medlemsstats samlede mængde. Dette bekræftes ved at værtsmedlemsstaten fremsender en 
skrivelse. Skrivelsen skal fremsendes, hvis der er indgået en aftale – der er ingen diskretion, 
hvad angår værtsmedlemsstaten.
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Ændringsforslag 577
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overførsel af oprindelsesgarantier Virkninger af fælles projekter blandt 
medlemsstater

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 
om at overføre de oprindelsesgarantier, 
der er forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 
modtagende medlemsstat.

1. Inden 3 måneder efter udgangen af 
hvert år inden for den i artikel 8, stk. 3, 
litra d) fastsatte periode udsteder den 
medlemsstat, der har fremsendt 
meddelelsen i henhold til artikel 8, en 
meddelelsesskrivelse, der indeholder 
følgende:

a) den samlede mængde elektricitet, 
opvarmning eller afkøling, der i løbet af 
året er produceret fra vedvarende 
energikilder af det anlæg, der fremgår af 
meddelelsen i henhold til stk. 8, og
b) den mængde elektricitet, opvarmning 
eller afkøling, der i løbet af året er 
produceret fra vedvarende energikilder af 
det anlæg, der skal bidrage til 
gennemførelsen af en anden medlemsstats 
nationale mål i overensstemmelse med 
betingelserne i meddelelsen.

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 

2. Medlemsstaterne fremsender 
meddelelsesskrivelsen til Kommissionen 
og den medlemsstat, der drager nytte af 
meddelelsen.
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kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 
Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.
3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

3. For at måle overholdelsen af kravene i 
dette direktiv, hvad angår de nationale 
mål, skal den mængde energi, 
opvarmning eller nedkøling, der 
produceres fra vedvarende energikilder, 
oplyses i overensstemmelse med stk. 1, 
litra b):

En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om den 
medlemsstat, der fremsender 
meddelelsesskrivelsen i henhold til stk. 1, 
overholder kravene, og
b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om den 
medlemsstat, der modtager 
meddelelsesskrivelse i henhold til stk. 2, 
overholder kravene.

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
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ændringer heraf. 
Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.
5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen 
af dette direktivs bestemmelser om 
overførsel af oprindelsesgarantier mellem 
medlemsstaterne og omkostningerne og 
fordelene herved. Den forelægger efter 
omstændighederne forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Det oprindelige forslag om handel med oprindelsesgarantier er alt for bureaukratisk og ville 
være 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 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det vejledende 
forløb i del B i bilag I i den umiddelbart 
foregående toårsperiode, kan anmode de 
kompetente organer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 7, om at 
overføre de oprindelsesgarantier, der er 
forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det vejledende 
forløb i del B i bilag I i den umiddelbart 
foregående toårsperiode, kan anmode de 
kompetente organer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 7, om at 
overføre overførselsopgørelsescertifikater 
til garantiregisteret til en anden 
medlemsstat. Sådanne 
overførselsopgørelsescertifikater
annulleres straks af det kompetente organ i 
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modtagende medlemsstat. den modtagende medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Overførselsopgørelsescertifikater 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 579
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 
om at overføre de oprindelsesgarantier, der 
er forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 
modtagende medlemsstat.

1. Medlemsstaterne kan anmode de 
kompetente organer i artikel 7 om i 
henhold til artikel 6, stk. 2 at overføre de 
oprindelsesgarantier, der er forelagt til 
annullering i henhold til artikel 8, stk. 1, til 
en anden medlemsstat. Sådanne 
oprindelsesgarantier annulleres straks af 
det kompetente organ i den modtagende 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at etablere fleksible mekanismer frem for alt inden for produktion af 
elektricitet. Erfaringer i Tyskland viser, at en kombination af regulering inden for 
byggesektoren og incitamentsordninger i form af investeringstilskud har vist sig at være 
fordelagtige, hvad angår opvarmning og afkøling. Hvis systemet gøres mere fleksibelt, vil det 
også bidrage til gennemførelsen af de mål og foreløbige mål, der er fastsat i direktivet, og 
fleksibiliteten bør derfor ikke afhænge af målene. Det bør ikke være op til medlemsstaterne, 
hvordan målene liver gennemført.
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Ændringsforslag 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 
om at overføre de oprindelsesgarantier, der 
er forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 
modtagende medlemsstat.

1. Medlemsstater kan anmode de 
kompetente organer, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 7, om at 
overføre de oprindelsesgarantier, der er 
forelagt til annullering i henhold til artikel 
8, stk. 1, til en anden medlemsstat. Sådanne 
oprindelsesgarantier annulleres straks af 
det kompetente organ i den modtagende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 581
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 
om at overføre de oprindelsesgarantier, der 
er forelagt til annullering i henhold til 
artikel 8, stk. 1, til en anden medlemsstat. 
Sådanne oprindelsesgarantier annulleres 
straks af det kompetente organ i den 
modtagende medlemsstat.

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder i henhold til den 
nationale aktionsplan svarede til eller 
oversteg den, kan anmode de kompetente 
organer, der er udpeget i overensstemmelse 
med artikel 7, om at overføre de 
oprindelsesgarantier, der er forelagt til 
annullering i henhold til artikel 8, stk. 1, til 
en anden medlemsstat. Sådanne 
oprindelsesgarantier annulleres straks af 
det kompetente organ i den modtagende 
medlemsstat.
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Or. de

Ændringsforslag 582
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I mangel på en støtteordning for hele 
EU og for at sikre, at nationale 
støtteordninger reelt kan leve op til 
formålet med dette direktiv, kan 
medlemsstaterne beslutte, om og i hvilket 
omfang de giver energi fra vedvarende 
energikilder, der produceres i andre 
medlemsstater, ret til at drage fordel af 
deres nationale støtteordning og til at 
beslutte om og i hvilket omfang de giver 
energi fra vedvarende energikilder, der 
produceres på deres territorium, ret til at 
drage fordel af den nationale 
støtteordning i andre medlemsstater. 

Or. en

Begrundelse

Det vigtigste middel til fremme af vedvarende energi er de støtteordninger, der findes i 
medlemsstaterne. Støtteordninger er afgørende for at nå målene, og det er 
subsidiaritetsprincippet, der gælder.

Ændringsforslag 583
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater skal gennemføre 
mindst 80 % af deres nationale mål 
gennem national brug af elektricitet, 
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opvarmning og afkøling fra vedvarende 
energikilder. For de resterede 20 % af 
deres nationale mål kan medlemsstaterne 
anvende de fleksibilitetsmekanismer, der 
er omhandlet i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gennemføre størstedelen af deres mål for vedvarende energi på 
nationalt plan, herunder den fysiske import af energi fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 584
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning.

udgår

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I.



AM\730537DA.doc 49/128 PE409.384v01-00

DA

Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.

Or. de

Begrundelse

Handel gennem personer ville underminere de nationale strategier for fremme af vedvarende 
energi og forårsage prisstigninger for brugen af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 585
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning.

udgår

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I.
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
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forskelsbehandling.

Or. nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 586
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 

udgår

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
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forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne i artikel 9, stk. 2, er for svage og i et vist omfang uigennemførlige. Artikel 9, 
stk. 2, bør derfor slettes, og artikel 9, stk. 3, bør ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 587
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 

2. Personer kan kun overføre 
oprindelsesgarantier til en medlemsstat 
efter eget valg. Overførsler af 
oprindelsesgarantier kan ikke finde sted 
mellem personer. Personer, der udfører 
opgaver for medlemsstaterne vedrørende 
gennemførelse af bonusudbetalinger i 
henhold til stk. 3 er undtaget fra denne 
bestemmelse.

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.
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Or. de

Begrundelse

Det er ikke muligt på hensigtsmæssig vis at forudse virkningen af handel med 
oprindelsesgarantier mellem enkeltpersoner. Det modsatte bør ikke kunne ske inden for 
kvotehandlen. Konsekvenserne var også her uforudsigelige, og systemet havde uønskede 
virkninger, såsom uventede fortjenester.

Ændringsforslag 588
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til eller fra personer i 
andre medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier til eller fra den 
pågældende medlemsstat i mangel af en 
sådan ordning vil kunne svække deres 
evne til at skabe en sikker og afbalanceret 
energiforsyning eller vil kunne 
underminere resultaterne af de miljømål, 
der ligger til grund for deres 
støtteordning.

2. Medlemsstaterne opretter en ordning for 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I. 
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.

Or. it
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Begrundelse

De begrænsninger, der er indført for overførsler mellem personer, risikerer at mindske 
muligheden for, at handel kan bidrage til gennemførelsen af de nationale mål. Denne form for 
foranstaltninger lader endvidere ikke til at være forenelige med ordlyden i direktivet, der 
tillader udveksling af oprindelsesgarantier for eksisterende anlæg mellem lande. 
Forhåndsgodkendelsesordningen er tilsyneladende helt valgfri, i betragtning af at 
Kommissionen ikke kan forhindre vedtagelsen af et sådant system.

Ændringsforslag 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning for forhåndsgodkendelse af 
overførsel af oprindelsesgarantier til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen af oprindelsesgarantier til 
eller fra den pågældende medlemsstat i 
mangel af en sådan ordning vil kunne 
svække deres evne til at skabe en sikker 
og afbalanceret energiforsyning eller vil 
kunne underminere resultaterne af de 
miljømål, der ligger til grund for deres 
støtteordning. 

2. Medlemsstaterne kan også overføre 
overførselsopgørelsescertifikater til 
personer, hvis de er udstedt under 
hensyntagen til energi, der er produceret i 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
den 1. januar 2005. Overdragelsen af 
disse overførselsopgørelsescertifikater til 
personer skal ske gennem en 
gennemsigtig udbudsprocedure uden 
forskelsbehandling.

Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
oprindelsesgarantier til personer i andre 
medlemsstater, hvis overførslen af 
oprindelsesgarantier i mangel af en sådan 
ordning vil kunne svække deres evne til at 
overholde artikel 3, stk. 1, eller til at sikre, 
at andelen af energi fra vedvarende 
energikilder svarer til eller overstiger den, 
der fremgår af det vejledende forløb i del 
B i bilag I.
Forhåndsgodkendelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig
forskelsbehandling.

Or. de
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Begrundelse

Sondringen mellem overførselsopgørelsescertifikater og oprindelsesgarantier gør 
forhåndsgodkendelsesordningen overflødig.

Ændringsforslag 590
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

udgår

En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.

Or. de

Begrundelse

Handel gennem personer ville underminere de nationale strategier for fremme af vedvarende 
energi og forårsage prisstigninger for brugen af vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 591
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

3. Medlemsstaterne yder en præmie for 
personers overførsel af 
oprindelsesgarantier i medfør af stk. 2, 
første punktum. Medlemsstaterne 
fastsætter størrelsen af præmien for 
personers oprindelsesgarantier på årlig 
basis i tråd med udviklingen af omfanget 
af anvendelsen af vedvarende energi. I 
denne forbindelse skal de følge den 
ramme, som Kommissionen fastsætter, og 
præmien skal være degressiv. Præmien 
skal differentieres afhængig af 
energikilden, der er fastsat i 
oprindelsesgarantien i henhold til artikel 
6, stk. 2, litra a).

En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke muligt på hensigtsmæssig vis at forudse virkningen af handel med 
oprindelsesgarantier mellem enkeltpersoner. Det modsatte bør ikke kunne ske inden for 
kvotehandlen. Konsekvenserne var også her uforudsigelige, og systemet havde uønskede 
virkninger, såsom uventede fortjenester.
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Ændringsforslag 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forhåndsgodkendelsesordningen må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling. Med forbehold af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
stk. 2, kan oprindelsesgarantier overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt 
for energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder på anlæg, der er 
blevet operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

3. Uanset bestemmelserne i artikel 7, stk. 
4, kan medlemsstaterne, før et anlæg, der 
producerer energi fra vedvarende 
energikilder, sættes i drift, indgå en aftale 
med andre medlemsstater eller dette 
anlægs fremtidige operatører, om at dette 
anlægs overførselsopgørelsescertifikater 
kan overføres umiddelbart efter 
udstedelsen af garantien til 
medlemsstaten eller operatøren. En sådan 
aftale kan begrænses tidsmæssigt.

En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne få overførselsopgørelsescertifikater gennem aftaler med andre 
medlemsstater eller driftsoperatører. 

Ændringsforslag 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
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anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Denne erklæring begrænser oplysningsmarkedet. Det er sandsynligt, at der i stedet vil finde 
handel med grøn elektricitet sted. Denne fysiske handel kan skabe en unødvendig 
overbelastning af nettet og forvrænge elektricitetsmarkedet.

Ændringsforslag 594
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 

Or. it

Begrundelse

De begrænsninger, der er indført for overførsler mellem personer, risikerer at mindske 
muligheden for, at handel kan bidrage til gennemførelsen af de nationale mål. Denne form for 
foranstaltninger lader endvidere ikke til at være forenelige med ordlyden i direktivet, der 
tillader udveksling af oprindelsesgarantier for eksisterende anlæg mellem lande. 
Forhåndsgodkendelsesordningen er tilsyneladende helt valgfri, i betragtning af at 
Kommissionen ikke kan forhindre vedtagelsen af et sådant system.
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Ændringsforslag 595
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 

Or. sl

Ændringsforslag 596
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

3. Uanset de bestemmelser, der vedtages i 
henhold til stk. 2, kan oprindelsesgarantier 
frit overføres mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de:

a) ikke anvendes til at gennemføre de 
nationale mål i dette direktiv eller 
b) kommer fra anlæg, der ikke modtager 
eller har modtaget støtte og er blevet 
operationelle efter den 1. januar 2005.

Or. de
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Begrundelse

Der bør principielt kun kunne handles med oprindelsesgarantier, der kan anvendes til at 
gennemføre nationale mål, hvis de pågældende anlæg er nye og ikke har modtaget nogen 
støtte. Ellers ville privat finansierede anlæg give medlemsstater fordele eller fortjenester, der 
aldrig ville kunne udlignes (positive eksterne fortjenester). Det ville udgøre et klassisk 
eksempel på markedssvigt, hvilket ville udgøre en enorm hindring for investeringsaktiviteter i 
forbindelse med projekter med begrænset økonomisk lønsomhed (f.eks. vand- og vindenergi).

Ændringsforslag 597
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

3. Oprindelsesgarantier kan overføres 
mellem personer i forskellige 
medlemsstater, forudsat at de er udstedt for 
energi, der er produceret fra vedvarende 
energikilder på anlæg, der er blevet 
operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

Or. nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 598
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 3. Med forbehold af bilaterale eller 
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vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

multilaterale aftaler mellem 
medlemsstater kan oprindelsesgarantier 
overføres mellem personer i disse
medlemsstater, forudsat at de er udstedt for 
energi, der er produceret fra vedvarende 
energikilder på anlæg, der er blevet 
operationelle efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne i artikel 9, stk. 2, er for svage og i et vist omfang uigennemførlige. Artikel 9, 
stk. 2, bør derfor slettes, og artikel 9, stk. 3, bør ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 599
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse, 
eller hvis de er udstedt for en 
energienhed, der er produceret af 
biomasse.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår biomassebaseret energi, vil det være hensigtsmæssigt også at tillade, at de 
eksisterende anlæg kan overføre oprindelsesgarantier. Både de eksisterende og de nye 
biomassebaserede anlæg konkurrerer om de samme brændselskilder, og det nuværende 
forslag ville medføre forvridninger på dette marked. De nuværende anlæg vil skifte til fossile 
brændstoffer, hvis de ikke kan konkurrere om brændstofferne på samme vilkår som de nye 
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anlæg.

Ændringsforslag 600
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. 

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse, 
eller hvis de er udstedt for en 
energienhed, der er produceret af 
biomasse. 

Or. en

Begrundelse

Producenterne bør kunne overføre oprindelsesgarantier, der er udsted til al energi 
produceret af bioenergi, til andre medlemsstater. Biomassens tilgængelighed er et problem, 
og de nye og de eksisterende anlæg konkurrerer om brændstofferne. Det ville skade 
konkurrencen, hvis de nye og de eksisterende anlæg blev behandlet forskelligt. Det ville kunne 
medføre, at de eksisterende anlæg begyndte at anvende fossile brændstoffer i stedet for 
bioenergi, eftersom de nye anlæg ville ende med at betale en højere pris for bioenergien.

Ændringsforslag 601
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af de bestemmelser, der 3. Med forbehold af de bestemmelser, der 
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vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

vedtages i henhold til stk. 2, kan 
oprindelsesgarantier overføres mellem 
personer i forskellige medlemsstater, 
forudsat at de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse, 
eller hvis de er udstedt for en 
energienhed, der er produceret af 
biomasse.

Or. en

Begrundelse

Producenterne bør kunne overføre oprindelsesgarantier, der er udsted til al energi 
produceret af bioenergi, til andre medlemsstater. Det ville også skade konkurrencen, hvis de 
nye og de eksisterende anlæg blev behandlet forskelligt.

Ændringsforslag 602
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.

For idriftsættelsen er den afgørende dato, 
den dato, hvor anlægget første gang 
anvender vedvarende energikilder.  En 
sådan overførsel kan ledsage overførslen af 
den energi, som oprindelsesgarantien 
vedrører, eller kan være adskilt fra en 
sådan overførsel.

Or. de

Begrundelse

Omlægningen af kraftværker, der bruger fossile brændstoffer, til vedvarende energi ville 
bidrage til øget produktion af elektricitet fra vedvarende energi, ligesom opførelsen af nye 
anlæg eller udvidelsen af eksisterende anlæg også ville bidrage hertil. Der er navnlig et stort 
potentiale for omlægning af anlæg til blandet brug af fossile og biogene brændstoffer og øget 
anvendelse af biomasse.
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Ændringsforslag 603
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. 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 604
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 

udgår

Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.

Or. it
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Begrundelse

De begrænsninger, der er indført for overførsler mellem personer, risikerer at mindske 
muligheden for, at handel kan bidrage til gennemførelsen af de nationale mål. Denne form for 
foranstaltninger lader endvidere ikke til at være forenelige med ordlyden i direktivet, der 
tillader udveksling af oprindelsesgarantier for eksisterende anlæg mellem lande. 
Forhåndsgodkendelsesordningen er tilsyneladende helt valgfri, i betragtning af at 
Kommissionen ikke kan forhindre vedtagelsen af et sådant system.

Ændringsforslag 605
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 

udgår

Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Enkeltpersoners handel ville stride mod de nationale strategier for fremme af vedvarende 
energi og medføre prisstigninger for anvendelsen af vedvarende energi.

Ændringsforslag 606
Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 

udgår
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eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf.
Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.

Or. nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 607
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 

udgår

Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne i artikel 9, stk. 2, er for svage og i et vist omfang uigennemførlige. Artikel 9, 
stk. 2, bør derfor slettes, artikel 9, stk. 3, bør ændres i overensstemmelse hermed og artikel 9, 
stk. 4, bør slettes.
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Ændringsforslag 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. 

udgår

Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Sondringen mellem overførselscertifikater og oprindelsesgarantier gør 
forhåndsgodkendelsesordningen overflødig.

Ændringsforslag 609
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf.

4. De nødvendige udgifter til udvidelsen af 
nettet til modtagelse og overførsel af 
vedvarende energi påhviler netoperatøren.

Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger.

Alle udgifter til forberedelse af ujævne 
tilførsler til videresending til 
slutforbrugeren påhviler netoperatøren. 
Operatørerne kontrollerer de afholdte 
udgifter og udligner dem blandt de andre 
operatører i Europa.
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Or. de

Begrundelse

Det er ikke helt til at forudse, hvilke konsekvenser handel med oprindelsesgarantier mellem 
enkeltpersoner kan få. Der bør ikke kunne være negative virkninger af kvotehandel. 
Konsekvenserne var også her uforudsigelige, og systemet havde utilsigtede virkninger, såsom 
uventede fortjenester.

Ændringsforslag 610
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf.

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver 
forhåndsgodkendelsesordning, som de 
eventuelt måtte overveje at indføre i 
henhold til stk. 2, og eventuelle senere 
ændringer heraf. Kommissionen afviser 
forhåndsgodkendelsesordninger, hvis de 
skader det indre marked eller forårsager 
konkurrenceforvridning.

Or. en

Ændringsforslag 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen af 
dette direktivs bestemmelser om overførsel 
af oprindelsesgarantier mellem 
medlemsstaterne og omkostningerne og 
fordelene herved. Den forelægger efter 

5. Senest den 31. december 2014, 
afhængigt af, hvornår der foreligger data, 
vurderer Kommissionen gennemførelsen af 
dette direktivs bestemmelser om overførsel
af overførselscertifikater mellem 
medlemsstaterne og omkostningerne og 
fordelene herved. Den forelægger efter 
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omstændighederne forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

omstændighederne forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

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 612
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
1. Omsættelige biobrændstofkreditter kan 
overføres mellem medlemsstaterne, hvis 
de er blevet udstedt for brændstof, der er 
leveret med henblik på anvendelse som 
brændstof til transport på et 
fællesskabsmarked.
2. Medlemsstaterne sikrer, at disse 
overførsler registreres på hensigtsmæssig 
vis af det kompetente organ i 
overensstemmelse med artikel 7.

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.



AM\730537DA.doc 69/128 PE409.384v01-00

DA

Ændringsforslag 613
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Virkningerne af annulleringen af 

oprindelsesgarantierne
Når et kompetent organ annullerer en 
oprindelsesgaranti, som det ikke selv har 
udstedt, skal en tilsvarende energimængde 
fra vedvarende energikilder med henblik 
på måling af overholdelsen af kravene i 
dette direktiv vedrørende nationale mål:
a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det udstedende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser, 
og
b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det annullerende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser.

Or. en

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 af elektricitetens 
oprindelse.
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Ændringsforslag 614
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningerne af annulleringen af 
oprindelsesgarantierne

Fælles gennemførelse af mål

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

1. To eller flere medlemsstater kan aftale 
at kombinere deres mål og oprette fælles 
støtteordninger for at gennemføre målene 
i fællesskab.

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det udstedende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser, 
og

2. Hvis to eller flere medlemsstater på 
frivillig basis beslutter at gennemføre 
målene i artikel 3, stk. 1 og 2, i fællesskab, 
bliver det samlede mål beregnet fælles for 
gruppen af involverede medlemsstater 
som et gennemsnit af deres individuelle 
midlertidige og samlede minimumsmål i 
henhold til del A og del B i bilag I, som 
afvejes med det forventede endelige 
energiforbrug i hver af de medlemsstater, 
der er involverede i årene frem til 2020.

b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det annullerende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser. 

Or. en

Begrundelse

Det oprindelige forslag om handel med oprindelsesgarantier er alt for bureaukratisk og ville 
være 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 
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hindring for de nationale støtteordninger og tillader medlemsstaterne at føre kontrol med 
gennemførelsen af deres mål.

Ændringsforslag 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningerne af annulleringen af 
oprindelsesgarantierne

Fælles gennemførelse af mål og fælles 
støtteordninger

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

1. To eller flere medlemsstater kan aftale 
at kombinere deres mål og oprette fælles 
støtteordninger for at gennemføre målene 
i fællesskab.

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det udstedende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser, 
og

2. Hvis to eller flere medlemsstater på 
frivillig basis beslutter at gennemføre 
målene i artikel 3, stk. 1 og 2, i fællesskab, 
bliver det samlede mål beregnet fælles for 
gruppen af involverede medlemsstater 
som et gennemsnit af deres individuelle 
midlertidige og samlede minimumsmål i 
henhold til del A og del B i bilag I, som 
afvejes med det forventede endelige 
energiforbrug i hver af de medlemsstater, 
der er involverede i årene frem til 2020.

b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det annullerende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser. 

Or. en
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Ændringsforslag 616
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningerne af annulleringen af 
oprindelsesgarantierne

Fælles gennemførelse af mål

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

To eller flere medlemsstater kan aftale at 
kombinere deres mål og oprette fælles 
støtteordninger for at gennemføre målene 
i fællesskab.

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det udstedende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser, 
og

Hvis to eller flere medlemsstater på 
frivillig basis beslutter at gennemføre 
målene i artikel 3, stk. 1 og 2, i fællesskab, 
bliver det samlede mål beregnet fælles for 
gruppen af involverede medlemsstater 
som et gennemsnit af deres individuelle 
midlertidige og samlede minimumsmål i 
henhold til del A og del B i bilag I, som 
afvejes med det forventede endelige 
energiforbrug i hver af de medlemsstater, 
der er involverede i årene frem til 2020.

b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det annullerende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser. 

Or. en

Begrundelse

Dette gør det muligt for medlemsstaterne at kombinere deres mål og gennemføre dem, 
herunder oprettelsen af fælles støtteordninger. Måden det kombinerede mål beregnes på, er 
endnu ikke fastsat.
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Ændringsforslag 617
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningerne af annulleringen af 
oprindelsesgarantierne

Virkninger af fælles projekter blandt 
medlemsstater

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

1. Inden 3 måneder efter udgangen af 
hvert år inden for den i artikel 7, stk. 2, 
litra d) fastsatte periode udsteder den 
medlemsstat, der har fremsendt 
meddelelsen i henhold til artikel 7, et 
certifikat, der indeholder følgende:

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det udstedende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser, 
og

a) den samlede mængde elektricitet, 
opvarmning eller afkøling, der i løbet af 
året er produceret fra vedvarende 
energikilder af det anlæg, der fremgår af 
meddelelsen i henhold til stk. 7, og

b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det annullerende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser. 

b) den mængde elektricitet, opvarmning 
eller afkøling, der i løbet af året er 
produceret fra vedvarende energikilder af 
det anlæg, der skal bidrage til 
gennemførelsen af en anden medlemsstats 
nationale mål i overensstemmelse med 
betingelserne i meddelelsen.
2. Medlemsstaterne fremsender 
certifikatet til den medlemsstat, der drager 
nytte af meddelelsen. 
3. For at måle overholdelsen af kravene i 
dette direktiv, hvad angår de nationale 
mål, skal den mængde energi, 
opvarmning eller nedkøling, der 
produceres fra vedvarende energikilder, 
attesteres i overensstemmelse med stk. 1, 
litra b):
a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om den 
medlemsstat, der fremsender certifikatet i 
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henhold til stk. 1, overholder kravene, og
b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om den 
medlemsstat, der modtager certifikatet i 
henhold til stk. 2, overholder kravene.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på måling af overholdelsen af 
kravene i dette direktiv vedrørende 
nationale mål i produktionsåret:

a) trækkes fra den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det udstedende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser,
og

a) den mængde energi fra vedvarende 
energikilder, som det kompetente organ i 
henhold til artikel 7 har udstedt et 
overførselscertifikat for, trækkes fra den 
mængde energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, og

b) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der - i relation til 
produktionsåret for den i 
oprindelsesgarantien specificerede energi 
- tages i betragtning ved målingen af, om 
det annullerende kompetente organs 
medlemsstat overholder sine forpligtelser.

b) den mængde energi fra vedvarende 
energikilder, som det kompetente organ i 
henhold til artikel 7 har udstedt et 
overførselscertifikat for, lægges til den 
mængde energi, der er produceret fra 
vedvarende energikilder.
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Or. de

Begrundelse

Dette forenkler og præciserer beregningen af medlemsstaternes mål.

Ændringsforslag 619
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Statistisk overførsel til andre 

medlemsstater
1. En medlemsstat, hvis andel af energi 
fra vedvarende energikilder svarer til eller 
overstiger det forpligtende forløb i del B i 
bilag I i den umiddelbart foregående 
toårsperiode, kan træffe foranstaltninger 
for statistisk overførsel af en nærmere 
angivet mængde energi fra vedvarende 
energikilder til en anden medlemsstat. 
Den overførte mængde skal:
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) lægges til den mængde energi fra 
vedvarende energikilder, der tages i 
betragtning ved målingen af, om 
medlemsstaten overholder kravene i 
artikel 3 vedrørende de nationale mål, 
2. Foranstaltningerne i stk. 1 kan vare et 
eller flere år. Kommissionen skal 
underrettes herom senest tre måneder 
efter udgangen af det første år, hvor de er 
trådt i kraft.
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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 620
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a

Når et kompetent organ annullerer en 
omsættelig biobrændstofkredit, som den 
ikke selv har udsted, sikrer 
medlemsstaterne, at en tilsvarende 
mængde biobrændstof:
a) trækkes fra det i artikel 7 omhandlede 
register i den medlemsstat, der har udstedt 
den omsættelige biobrændstofkredit og
b) lægges til det i artikel 7 omhandlede 
register i den medlemsstat, der har 
annulleret den omsættelige 
biobrændstofkredit

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.



AM\730537DA.doc 77/128 PE409.384v01-00

DA

Ændringsforslag 621
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten 
på et anlæg, som om de var produceret af 
et særskilt anlæg, der bliver operationelt på 
det tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen 
skete. 

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, Artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 2, og 
artikel 9, stk. 2 og 3, behandles vedvarende 
energienheder, der kan tilskrives en 
forøgelse af kapaciteten eller 
middelproduktionsevnen på et anlæg, som 
om de var produceret af et særskilt anlæg, 
der bliver operationelt på det tidspunkt, 
hvor forøgelsen af kapaciteten eller 
middelproduktionsevnen skete. 

Or. de

Begrundelse

Ved gennemførelse af optimeringer af vandkraftanlæg kan ikke bare ydeevnen, men også 
middelproduktionskapaciteten forøges. Et eksempel herpå kan være en ny omledning til et 
eksisterende kraftværk. Denne ekstra produktion af elektricitet bør anerkendes i direktivet om 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 622
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten 
på et anlæg, som om de var produceret af 
et særskilt anlæg, der bliver operationelt på 
det tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen 
skete.

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten 
på et anlæg eller en forøgelse af 
medforbrændingsandelen af de 
vedvarende energikilder, som om de var 
produceret af et særskilt anlæg, der bliver 
operationelt på det tidspunkt, hvor 
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kapacitetsforøgelsen skete.

Or. de

Begrundelse

Medforbrændingen af biomasse er en effektiv måde at anvende konventionelle energikilder 
på, hvilket kan reducere EU's drivhusgasemissioner og afhængigheden af primær energi.

Ændringsforslag 623
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten 
på et anlæg, som om de var produceret af 
et særskilt anlæg, der bliver operationelt på 
det tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen 
skete.

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten til 
at anvende vedvarende energi på et anlæg, 
som om de var produceret af et særskilt 
anlæg, der bliver operationelt på det 
tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen skete.

Or. en

Begrundelse

Artikel 11 bør ændres for at tage højde for fremme af bioenergi i oprindelsesgarantisystemet. 
De bestemmelser, der gælder for nye anlæg, der er sat i drift efter direktivets ikrafttrædelse, 
bør gælde for en forøgelse af andelen af bioenergi i et multibrændstofanlæg efter direktivets 
ikrafttrædelse. Det er vigtigt, at direktivet fremmer øget anvendelse af bioenergi i allerede de 
eksisterende anlæg.
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Ændringsforslag 624
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten 
på et anlæg, som om de var produceret af 
et særskilt anlæg, der bliver operationelt på 
det tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen 
skete.

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten til 
at anvende vedvarende energi på et anlæg, 
som om de var produceret af et særskilt 
anlæg, der bliver operationelt på det 
tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen skete.

Or. en

Ændringsforslag 625
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten 
på et anlæg, som om de var produceret af 
et særskilt anlæg, der bliver operationelt på 
det tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen 
skete.

Med henblik på artikel 5, stk. 9, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 
behandles vedvarende energienheder, der 
kan tilskrives en forøgelse af kapaciteten til 
at anvende vedvarende energi på et anlæg, 
som om de var produceret af et særskilt 
anlæg, der bliver operationelt på det 
tidspunkt, hvor kapacitetsforøgelsen skete.

Or. en

Begrundelse

En måde, anvendelsen af vedvarende energi kan øges på, er at skifte fra fossile brændstoffer 
til biomasse.  Dette bør anses for en ny mulighed, hvad angår oprindelsesgarantier.
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Ændringsforslag 626
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Forbrugerbeskyttelse

1. Medlemsstater, der forvalter 
støtteordninger for energi fra vedvarende 
energikilder, kræver, at der udstedes 
oprindelsesgarantier for den 
energiproduktion, der er ydet støtte til. 
Medlemsstaterne præciserer også, 
hvordan disse oprindelsesgarantier 
tildeles til slutforbrugerne af energi eller 
deres leverandører.
2. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandører, der sælger energi fra 
vedvarende energikilder til 
slutforbrugerne, og som underretter 
kunderne eller offentligheden herom 
under henvisning til miljømæssige fordele 
eller andre fordele ved vedvarende energi 
for at sikre en minimumsadditionalitet på 
mindst en tredjedel af den energi fra 
vedvarende energikilder, der sælges til 
slutforbrugerne, og som overstiger målene 
i bilag I, del A og i del B.  Til dette formål 
kræver medlemsstaterne, at 
leverandørerne forelægger 
oprindelsesgarantier til annullering fra 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. 
Garantierne skal svare til den påkrævede 
additionalitetsandel og skal være udstedt 
til energiproduktion, der ikke er taget 
hensyn til ved vurderingen af en 
medlemsstats opfyldelse af kravene i dette 
direktiv, hvad angår de nationale mål. 
Medlemsstaterne skal muliggøre dette ved 
at tillade anlæg at holde deres 
energiproduktion ude fra mængden af 
energi fra vedvarende energikilder i den 
medlemsstat i henhold til artikel 5, dvs. 
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ved at fravælge støtteordninger.
Medlemsstaterne træffer alle de fornødne 
foranstaltninger for at sikre overholdelsen 
af kravene i dette stk.

Or. en

Begrundelse

Miljømærket elektricitet bør garantere forbrugeren "additionalitet" til de allerede 
eksisterende nationale støtteordninger.  Det kan ske ved at købe 
overførselsopgørelsescertifikater på frivillig basis.

Ændringsforslag 627
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 12 bør udgå i sin helhed, eftersom gennemførelsen af disse foranstaltninger ville have 
uforholdsmæssigt store konsekvenser for medlemsstaternes lovgivning vedrørende regional 
planlægning og byggelovgivningen, samt i retsprocedurerne, mens den kun har en minimal 
indvirkning på fremme af vedvarende energi.

Ændringsforslag 628
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 
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anvendes på anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning eller nedkøling fra 
vedvarende energikilder, og på processen 
for forarbejdning af biomasse til 
biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 
i omfang. 

anvendes på anlæg og associerede 
overførsels- og 
distributionsnetinfrastrukturer til 
produktion af elektricitet, opvarmning eller 
nedkøling fra vedvarende energikilder, og 
på processen for forarbejdning af biomasse 
til biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 
i omfang. 

Or. en

Begrundelse

De berørte parter er navnlig bekymrede over problemet med byggetilladelser til overførsels-
og distributionsinfrastrukturprojekter. Behovet for stærkere net og samkøringslinjer kræver 
strømlining og forbedring af godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 629
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 
anvendes på anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning eller nedkøling fra 
vedvarende energikilder, og på processen 
for forarbejdning af biomasse til 
biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 
i omfang. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 
anvendes på anlæg til produktion af 
elektricitet og den nødvendige associerede 
netinfrastruktur, opvarmning eller 
nedkøling fra vedvarende energikilder, og 
på processen for forarbejdning af biomasse 
til biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 
i omfang. 

Or. sl
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Ændringsforslag 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 
anvendes på anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning eller nedkøling fra 
vedvarende energikilder, og på processen 
for forarbejdning af biomasse til 
biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 
i omfang.

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 
anvendes på overførsels- og 
distributionslinjer, anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning eller nedkøling fra 
vedvarende energikilder, og på processen 
for forarbejdning af biomasse til 
biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 
i omfang.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af elproduktion med vedvarende energikilder vil øge behovet for stærkere net og 
samkøringslinjer. For at transmissionssystemoperatørerne kan opfylde dette krav, er det 
vigtigt, at myndighederne fremskynder og forbedrer godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 631
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 
anvendes på anlæg til produktion af 
elektricitet, opvarmning eller nedkøling fra 
vedvarende energikilder, og på processen 
for forarbejdning af biomasse til 
biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
nationale regler om godkendelses-, 
certificerings- og licensprocedurer, der 
anvendes på anlæg og associerede 
netinfrastrukturer til produktion af 
elektricitet, opvarmning eller nedkøling fra 
vedvarende energikilder, og på processen 
for forarbejdning af biomasse til 
biobrændstoffer eller andre 
energiprodukter, er nødvendige og rimelige 
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i omfang. i omfang.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at gøre det klart, at der bør træffes nødvendige og passende 
foranstaltninger for netværkene samt for produktionen af vedvarende energi.

Ændringsforslag 632
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer sig især, at: Medlemsstaterne sikrer sig eventuelt, at:

Or. en

Begrundelse

Det nordiske elektricitetsmarked er baseret på markedsprincipperne. Det er derfor umuligt at 
have en prioriteret adgang, fordi alt er baseret på frivillige erhvervsmæssige kontrakter.

Ændringsforslag 633
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de respektive ansvarsområder for de 
nationale, regionale og lokale 
administrative organer, der varetager 
godkendelses-, certificerings- og 
licensprocedurer, er klart defineret med 
præcise frister for godkendelse af 
ansøgninger om planlægnings- og 
byggetilladelse,

a) de respektive ansvarsområder for de 
nationale, regionale og lokale 
administrative organer, der varetager 
godkendelses-, certificerings- og 
licensprocedurer, er klart defineret, 
herunder arealplanlægning, med korte og 
præcise frister for godkendelse af 
ansøgninger om planlægnings- og 
byggetilladelse, og at forvaltningen 
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fungerer som en one-stop-shop for 
ansøgerne,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ansøgere, investorer og entreprenører, der er involveret i projekter 
vedrørende vedvarende energi, ikke bliver afskrækket på grund af komplicerede procedurer i 
medlemsstaterne.  De administrative procedurer for byggetilladelser, herunder 
arealplanlægning, bør fremskyndes og gøres mere gennemsigtige.

Ændringsforslag 634
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) reglerne om godkendelse, certificering 
og licensudstedelse er objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende og 
tager fuldt hensyn til de særlige træk ved 
individuelle teknologier for vedvarende 
energi, 

c) reglerne og deres anvendelser om 
godkendelse, certificering og 
licensudstedelse er objektive, 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
proportionale og nødvendige og tager fuldt 
hensyn til de særlige træk ved individuelle 
teknologier for vedvarende energi;
bestemmelserne vedrørende 
forureningsaktiviteter såsom 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 
2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (kodificeret 
udgave)1 (IPPC-direktivet) er ikke 
hensigtsmæssige, hvad angår anlæg for 
vedvarende energi, der ikke producerer 
forurenende affald i løbet af deres levetid, 
og bør ikke gælde for sådanne anlæg,
___________________________
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

Or. en
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Begrundelse

Misbrug af eller kunstigt skabte byrder for projekter om vedvarende energi, f.eks. uberettiget 
behandling svarende til projekter, som repræsenterer en høj sundhedsrisiko, kan ikke 
accepteres. Den myndighed, der har ansvar for forvaltning af godkendelse, certificering og 
licensudstedelse, skal være objektiv, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og proportional, når 
den træffer afgørelse om specifikke projekter.

Ændringsforslag 635
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) automatisk godkendelse af 
planlægnings- og tilladelsesansøgninger 
for anlæg til vedvarende energi, hvis det 
godkendende organ ikke har svaret inden 
for de fastsatte tidsfrister,

Or. en

Ændringsforslag 636
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) der oprettes et enkelt administrativt 
organ til behandling af godkendelses-, 
certificerings- og licensansøgninger om 
anlæg til vedvarende energi og bistand til 
ansøgerne,

Or. en
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Ændringsforslag 637
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) der fastlægges klare retningslinjer for 
udviklingen af projekter om vedvarende 
energi på områder, der er omfattet af 
Fællesskabets miljøretsakter,

Or. en

Begrundelse

Eftersom EU's miljølovgivning (f.eks. habitatdirektivet og fugledirektivet) er blevet misbrugt 
ved adskillige lejligheder for at forhindre gennemførelse af nogle store projekter vedrørende 
produktion af vedvarende energi, bør vi præcisere, at miljøkonsekvensundersøgelser bør tage 
hensyn til disse projekters potentiale for at gennemføre EU's bindende mål for 
klimaændringer og vedvarende energi.

Ændringsforslag 638
Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de godkendelser, der er nødvendige 
for at opføre og forvalte anlæg, der 
anvender vedvarende energikilder, efter 
fristens udløb anses for at være tildelt 
automatisk, hvis de ikke udtrykkeligt er 
blevet afvist af de kompetente 
myndigheder,

Or. it

Begrundelse

En stiltiende aftale er væsentligt, fordi den skaber tillid blandt dem, der investerer i 
vedvarende energikilder.  Det bør ikke være overladt til medlemsstaterne at træffe de 
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nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag 639
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de administrative omkostninger, der 
betales af forbrugere, planlæggere, 
arkitekter, entreprenører og udstyrs- og 
systeminstallatører er gennemsigtige og 
omkostningsrelaterede,

e) de administrative omkostninger, der 
betales af forbrugere, planlæggere, 
arkitekter, entreprenører og udstyrs- og 
systeminstallatører er gennemsigtige og 
omkostningsrelaterede og må ikke udgøre 
skjult ressourcebeskatning,

Or. en

Begrundelse

Dette er allerede blevet bestemt af Europa-Parlamentet i INI-betænkningen af 
parlamentsmedlem Mechtild Rothe om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder 
(2005/2122(INI).

Ændringsforslag 640
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 641
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) der opstilles forenklede procedurer for 
mindre projekter, og

Or. it

Begrundelse

Godkendelsesprocedurerne bør strømlines, navnlig hvad angår små anlæg.

Ændringsforslag 642
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) der fastsættes hensigtsmæssige 
administrative bestemmelser og 
skattefordele til fremme af den mest 
omkostningseffektive anvendelse af 
vedvarende energisystemer og oprettes 
associerede opvarmnings- og 
afkølingsnet,

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at medlemsstaterne sikrer de lokale administrative organer en 
administrativ og skattemæssig ramme (byplanlægning, foranstaltninger til byudvikling osv.), 
der kan bidrage til, at der findes frem til de mest omkostningseffektive kilder og 
forsyningsmuligheder til udvikling af opvarmning og afkøling.
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Ændringsforslag 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at transmissionssystemoperatørerne kan garantere, at de energiforsyningsanlæg, der 
ønsker at blive forbundet til nettet, er sikre og hensigtsmæssige, skal netforskrifterne 
overholdes.

Ændringsforslag 644
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal klart definere 
eventuelle tekniske specifikationer, der 
skal opfyldes af udstyr og systemer til 
vedvarende energi, før det kan nyde godt af 
støtteordninger. Hvis der findes europæiske 
standarder, herunder miljømærker, 
energimærker og andre tekniske 

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

energimærker og andre tekniske 
referencesystemer, der er opstillet af 
europæiske standardiseringsorganer, skal 
disse tekniske specifikationer bygge på 
disse standarder. Sådanne tekniske 
specifikationer må ikke foreskrive, hvor 
udstyret og systemerne skal certificeres.

Or. en

Begrundelse

For at transmissionssystemoperatørerne kan garantere, at nettet er sikkert og 
hensigtsmæssigt, skal de energiforsyningsanlæg, der anvender vedvarende energi, overholde 
netforskrifterne.

Ændringsforslag 645
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 
regionale administrative organer, at de 
overvejer installering af udstyr og systemer 
til udnyttelse af opvarmning, nedkøling og 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
fjernvarme og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og modernisering af 
industri- eller beboelseskvarterer.

3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 
regionale administrative organer, at de 
sikrer installering af udstyr og systemer, 
der tillader den bedst mulige kombination 
af vedvarende energikilder og højeffektiv 
teknologi til udnyttelse af opvarmning, 
nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder til fjernvarme og fjernkøling 
ved planlægning, udformning, opførelse og 
modernisering af industri- eller 
beboelseskvarterer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 646
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 
regionale administrative organer, at de 
overvejer installering af udstyr og systemer 
til udnyttelse af opvarmning, nedkøling og 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
fjernvarme og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og modernisering af 
industri- eller beboelseskvarterer.

3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 
regionale administrative organer, at de 
sikrer installering af udstyr og systemer, 
der tillader bedst mulige kombination af 
vedvarende energikilder og højeffektiv 
teknologi til udnyttelse af opvarmning, 
nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder til fjernvarme og fjernkøling 
ved planlægning, udformning, opførelse og 
modernisering af industri- eller 
beboelseskvarterer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 647
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 
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regionale administrative organer, at de 
overvejer installering af udstyr og systemer 
til udnyttelse af opvarmning, nedkøling og 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
fjernvarme og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og modernisering af 
industri- eller beboelseskvarterer.

regionale administrative organer, at de 
overvejer installering af udstyr og systemer 
baseret på kraftvarmeproduktion til 
udnyttelse af opvarmning, nedkøling og 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
fjernvarme og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og modernisering af 
industri- eller beboelseskvarterer.

Or. fr

Begrundelse

Biomasse er en begrænset ressource. Derfor bør medlemsstaterne fremme brugen af biomasse 
i anlæg med en høj ydeevne. Kraftvarmeværker har en høj ydeevne på mellem 75 % og 90 % 
afhængig af anvendelserne. Produktionen af elektricitet fra biomasse vanskeliggøres af en lav 
energiproduktion. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at støtteordninger ikke fremmer 
produktion af elektricitet alene, idet det vil betyde, at en knap ressource går til spilde.

Ændringsforslag 648
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 
regionale administrative organer, at de 
overvejer installering af udstyr og systemer 
til udnyttelse af opvarmning, nedkøling og 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
fjernvarme og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og modernisering af 
industri- eller beboelseskvarterer.

3. Medlemsstaterne kræver af de lokale og 
regionale administrative organer, at de 
sikrer installering af udstyr og systemer til 
udnyttelse af opvarmning, nedkøling og 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
fjernvarme og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og modernisering af 
industri- eller beboelseskvarterer.

Medlemsstaterne opfordrer navnlig de 
lokale og regionale administrative 
organer til at inddrage opvarmning og 
afkøling fra vedvarende energi i 
planlægningen af byinfrastrukturen i byer 
med mere end 50 000 indbyggere.

Or. en
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Begrundelse

Europa-Parlamentet bemærkede i sin beslutning om opvarmning og afkøling (af 15. februar 
2006), at anvendelsen af spildvarme fra elektricitetsproduktionsprocesser eller industrielle 
processer og fri afkøling bidrager til at begrænse efterspørgslen efter konventionel energi, og 
at medlemsstaterne bør undersøge muligheden for at anvende disse ressourcer.

Ændringsforslag 649
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Enhver form for finansiel støtte til 
anlæggelse, omlægning og modernisering 
af infrastruktur og offentlige og 
industrielle bygninger eller boliger bør 
være forbundet med fremme af 
energibesparelser og/eller anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Enhver form for finansiel støtte skal ydes i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 650
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 

udgår
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relation til:
a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger,  eller
b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer.

Or. cs

Begrundelse

Stk. 4 og 4 passer ikke logisk inde i tekstens opbygning. Ordlyden er for præskriptiv og dens 
praktiske anvendelse kan hindre gennemførelsen af direktivet om bygningers energimæssige 
ydeevne.

Ændringsforslag 651
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

udgår

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger,  eller 
b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer. 

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til de enkelte medlemsstater at beslutte, hvilke foranstaltninger der skal 
træffes i overensstemmelse med de bindende mål. De enkelte medlemsstater har forskellige 
muligheder og betingelser, der kan håndteres internt.
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Ændringsforslag 652
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

4. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
byggeregulativer og –kodekser 
minimumsstandarder for 
energieffektivitet på grundlag af det 
primære energiforbrug i nye eller 
moderniserede bygninger, hvilket 
muliggør den bedst mulige kombination 
af vedvarende energikilder og højeffektiv 
teknologi.

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger,  eller 
b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 653
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 4. Medlemsstaterne kræver i deres 
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byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i alle nye eller 
moderniserede bygninger, der kræver 
opvarmning of afkøling.

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger,  eller 
b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer.

Or. en

Begrundelse

Denne definition på nye og moderniserede bygninger er i tråd med Europa-Parlamentets 
initiativbetænkning 2007/2106 om en handlingsplan for energieffektivitet. a) og b) bør udgå, 
fordi:

a) det er ikke nødvendigt at lade passiv- eller nulenergibygninger, der pr. definition ikke 
anvender vedvarende energikilder være undtaget

b) nogle vedvarende energikilder (f.eks. solenergi) er tilgængelige overalt.

Ændringsforslag 654
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder til opvarmning og 
afkøling i nye bygninger. Medlemsstaterne 
træffer passende foranstaltninger for at 
sikre, at energimængden fra vedvarende 
energikilder også øges i eksisterende 
bygninger. Undtagelser fra disse 
minimumskrav skal være gennemsigtige og 
baseret på kriterier med relation til:

Or. de
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Begrundelse

Det er mindre rentabelt at installere vedvarende energi i bygninger, der allerede er blevet 
moderniseret. Det bør således være op til medlemsstaterne at træffe de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 655
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

4. Medlemsstaterne fremmer i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes systemer og anordninger til 
opvarmning og afkøling fra vedvarende 
energikilder til opvarmning og afkøling i 
nye bygninger. Undtagelser fra disse 
minimumskrav skal være gennemsigtige og 
baseret på kriterier med relation til:

Or. de

Begrundelse

Det er den bedste måde at kombinere vedvarende energi og energieffektivitet. Eftersom 
vedvarende energikilder også er knappe, bør de om muligt kun forbrændes i kombinerede 
kraftvarmeværker.  Varmenet er en god måde at transportere varmen fra de vedvarende 
energikilder og ud til forbrugeren. De store varmeværker, der ofte er installerede i 
fjernvarmenet, er langt mere effektive end små anlæg. Væksten i fjernvarme og 
kraftvarmeanlæg og vedvarende energi bør supplere og ikke erstatte hinanden.

Ændringsforslag 656
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
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anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye bygninger. 
Undtagelser fra disse minimumskrav skal 
være gennemsigtige og baseret på kriterier 
med relation til:

Or. en

Begrundelse

Tvunget modernisering af den eksisterende bygningsmasse kan medføre et alvorligt finansielt 
pres på ejere/lejere. Det kan også føre til uhensigtsmæssige investeringer, dvs. ikke-
omkostningseffektiv teknologi.

Ændringsforslag 657
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til: 

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder eller det 
maksimale energiforbrug pr. 
kvadratmeter i nye og moderniserede 
bygninger. Undtagelser fra disse 
minimumskrav skal være gennemsigtige og 
baseret på kriterier med relation til:

Or. en

Begrundelse

Det endelige mål med dette direktiv og med hele klima- og energipakken er at begrænse 
forbruget af ikke-vedvarende energi og drivhusgasemissioner – og ikke nødvendigvis at 
indføre kvoter til fordel for vedvarende energikilder. Det er teknologisk set neutralt at indføre 
en øvre grænse for energiforbruget pr. bygget kvadratmeter, og det gør det muligt at finde 
frem til den bedst mulige kombination af energieffektivitet, vedvarende energi og 
opvarmning/afkøling. Det bør også gælde for moderniserede bygninger, uden at det bør 
påvirke beskyttelsen af kulturarven og den arkitektoniske arv.
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Ændringsforslag 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye og
moderniserede bygninger. Undtagelser fra
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

Or. en

Begrundelse

Bygningssektoren er den største fælles energisektor i Europa, idet den står for mere end 40 % 
af Europas energi. I betragtning af den stigende efterspørgsel efter energi og virkningen af 
drivhusgasemissioner fra fossile brændstoffer, er anvendelsen af vedvarende energi i nye og 
moderniserede bygninger påkrævet.

Ændringsforslag 659
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye og 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstater skal kræve, at der anvendes et mindstemål af energi fra vedvarende 
energikilder i både nye og moderniserede bygninger. Det er for vagt at begrunde undtagelser 
med lokale begrænsninger i de vedvarende energikilders tilgængelighed, og det ville derfor 
true den generelle forpligtelse til at anvende vedvarende energikilder i bygninger.

Ændringsforslag 660
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. Undtagelser fra 
disse minimumskrav skal være 
gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye bygninger. 
Undtagelser fra disse minimumskrav skal 
være gennemsigtige og baseret på kriterier 
med relation til:

Or. de

Begrundelse

Anvendelse af vedvarende energi i moderniserede bygninger er en uforholdsmæssig stor 
omkostning for ejeren. Der kan opnås betydelige energibesparelser gennem selve 
moderniseringen. Endvidere er der fastsat bestemmelser, der beskytter de historiske 
bygninger i de fleste medlemsstater, og dette er ikke foreneligt med at gøre anvendelsen af 
vedvarende energi obligatorisk.

Ændringsforslag 661
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger, herunder boliger, der 
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er tilknyttet fjernvarme- eller 
fjernkølingsnet, der overholder kravene i 
retningslinjerne for miljøstøtte, eller  

Or. de

Begrundelse

Anvendelse af vedvarende energi i moderniserede bygninger er en uforholdsmæssig stor 
omkostning for ejeren. Der kan opnås betydelige energibesparelser gennem selve 
moderniseringen. Endvidere er der fastsat bestemmelser, der beskytter de historiske 
bygninger i de fleste medlemsstater, og dette er ikke foreneligt med at gøre anvendelsen af 
vedvarende energi obligatorisk.

Ændringsforslag 662
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger, herunder boliger, der 
er tilknyttet fjernvarme- eller 
fjernkølingsnet, der overholder kravene i 
retningslinjerne for miljøstøtte, eller 

Or. de

Begrundelse

Det er den bedste måde at kombinere vedvarende energi og energieffektivitet. Eftersom 
vedvarende energikilder også er knappe, bør de om muligt kun forbrændes i kombinerede 
kraftvarmeværker.  Varmenet er en god måde at transportere varmen fra de vedvarende 
energikilder og ud til forbrugeren. De store varmeværker, der ofte er installerede i 
fjernvarmenet, er langt mere effektive end små anlæg. Væksten i fjernvarme og 
kraftvarmeanlæg og vedvarende energi bør supplere og ikke erstatte hinanden.
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Ændringsforslag 663
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger, herunder boliger, der 
er tilknyttet fjernvarme- eller 
fjernkølingsnet, der overholder kravene i 
retningslinjerne for miljøstøtte, eller 

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at bevare kravene om at anvende vedvarende energi sammen med 
varme fra kombinerede kraftvarmeværker.

Ændringsforslag 664
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger, herunder boliger, der 
er tilknyttet fjernvarme- eller 
fjernkølingsnet, der overholder kravene i 
retningslinjerne for miljøstøtte, eller 

Or. de

Begrundelse

Ved at blive forbundet til fjernvarme- og fjernkølingsnet på grundlag af kombineret
kraftvarme og spildvarme, kan bygninger omdannes til passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger. Således kan man undgå interessekonflikter mellem energieffektivitet og 
vedvarende energi.
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Ændringsforslag 665
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) anvendelse af nulenergibygninger,

Or. en

Begrundelse

Passiv- og lavenergibygninger fungerer gennem isolering, og de behøver ikke at anvende 
vedvarende energi. De bør således ikke tælle med som en undtagelse fra VE-pligten.

Ændringsforslag 666
Mechtild Rothe

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) moderniserede bygninger, hvis 
energiforbrug er mindst 30 % lavere end 
den gældende standard for den 
energimæssige ydeevne i lignende nye 
bygninger ved moderniseringen

Or. en
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Ændringsforslag 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er alligevel forskellige lokale begrænsninger f.eks. vedrørende solens og vindens styrke, 
og det bør derfor ikke nævnes som en undtagelse.

Ændringsforslag 668
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer.

b) den konstaterede mangel på enhver 
form for vedvarende energiressourcer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater skal kræve, at der anvendes et mindstemål af energi fra vedvarende 
energikilder i både nye og moderniserede bygninger. Det er for vagt at begrunde undtagelser 
med lokale begrænsninger i de vedvarende energikilders tilgængelighed, og det ville derfor 
true den generelle forpligtelse til at anvende vedvarende energikilder i bygninger.
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Ændringsforslag 670
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kulturarv og arkitektonisk arv.

Or. en

Begrundelse

Det endelige mål med dette direktiv og med hele klima- og energipakken er at begrænse 
forbruget af ikke-vedvarende energi og drivhusgasemissioner – og ikke nødvendigvis at 
indføre kvoter til fordel for vedvarende energikilder. Det er teknologisk set neutralt at indføre 
en øvre grænse for energiforbruget pr. bygget kvadratmeter, og det gør det muligt at finde 
frem til den bedst mulige kombination af energieffektivitet, vedvarende energi og 
opvarmning/afkøling. Det bør også gælde for moderniserede bygninger, uden at det bør 
påvirke beskyttelsen af kulturarven og den arkitektoniske arv.

Ændringsforslag 671
Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den udprægede brug af kombineret 
kraftvarme, gennem enten direkte 
opvarmning eller fjernvarme.

Or. en

Begrundelse

Tvunget modernisering af den eksisterende bygningsmasse kan medføre et alvorligt finansielt 
pres på ejere/lejere. Det kan også føre til uhensigtsmæssige investeringer, dvs. ikke-
omkostningseffektiv teknologi.
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Ændringsforslag 672
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anvendelsen af energi, der er 
produceret i et eller flere 
kraftvarmeanlæg.

Or. fr

Begrundelse

Biomasse er en begrænset ressource. Derfor bør medlemsstaterne fremme brugen af biomasse 
i anlæg med en høj ydeevne. Kraftvarmeværker har en høj ydeevne på mellem 75 % og 90 % 
afhængig af anvendelserne. Produktionen af elektricitet fra biomasse vanskeliggøres af en lav 
energiproduktion. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at støtteordninger ikke fremmer 
produktion af elektricitet alene, idet det vil betyde, at en knap ressource går til spilde.

Ændringsforslag 673
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) varmforsyning fra et net, der leverer 
lokal opvarmning eller fjernvarme, 
eftersom varmen hovedsageligt kommer 
fra højeffektive kombinerede 
kraftvarmeværker. 

Or. de

Begrundelse

Varmeforsyning fra kombinerede kraftvarmeanlæg begrænser drivhusgasemissionerne, 
sparer på energireserverne, begrænser afhængigheden af import og bidrager således at 
gennemføre EU's klima- og energipolitiske mål. Bygninger, der får deres varmebehov dækket 
gennem kombinerede kraftvarmeanlæg, bør fritages fra kravet om at anvende vedvarende 
energi. Højeffektiv forvaltning af et kraftvarmeanlæg medfører en væsentlig besparelse af 
primær energi og begrænser udslippet af forurenende drivhusgasser.
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Ændringsforslag 674
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fra 2010 fremmer medlemsstaterne 
lavenergidesign til offentlige og private 
bygninger. Medlemsstaterne sikrer, at 
private nye bygninger og offentlige 
organers nye bygninger på nationalt, 
regionalt og lokalt plan overholder 
standarderne for lavenergiboliger fra 
2015. Medlemsstaterne forelægger senest 
i 2014 en detaljeret oversigt over, hvordan 
taget på offentlige bygninger kan 
anvendes af tredjeparter til vedvarende 
energi.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for programmer og design til fremme af vedvarende energi i 
bygninger og bør også bane vejen for tredjeparters investering i vedvarende energi.

Ændringsforslag 675
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne vil proaktivt fremme 
lavenergiboligkoncepter for 
kontorbygninger og private boliger fra 
2012 og fremefter og gøre 
lavenergibygninger til et krav senest i 
2020. Medlemsstaterne kræver, at deres 
egne bygninger og bygninger tilhørende 
offentlige og halvoffentlige myndigheder 
på nationalt, regionalt og lokalt plan 
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gøres til pilotprojekter for anvendelse af 
vedvarende energi, og anvender 
lavenergistandarderne fra 2012 og 
fremefter.
Tage på alle offentlige og blandede 
offentlig-private bygninger stilles til 
rådighed for tredjemænd til investeringer 
i anlæg til produktion af vedvarende 
energi.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne proaktivt fremmer lavenergiboligkoncepter til opførelse af 
kontorbygninger og private boliger. Erfaringer fra den seneste tids "Grenelle"-debat i 
Frankrig viser, at ordførerens foreslåede tidsplan er meget ambitiøs, og at målene nok ikke 
vil kunne gennemføres. Der bør derfor indføres en mere realistisk og gennemførlig tidsplan.

Ændringsforslag 676
Mechtild Rothe

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvad angår moderniserede bygninger 
med et samlet beboelsesareal på under 
200 m2 giver medlemsstaterne finansielle 
incitamenter eller skattefradrag. Disse 
foranstaltninger skal være stabile og 
langsigtede.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at ejerne af små bygninger er i stand til at overholde kravene om 
energieffektivitet og vedvarende energi, bør medlemsstaterne skabe finansielle incitamenter.
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Ændringsforslag 677
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne opstiller 
retningslinjer for planlæggere, ingeniører 
og arkitekter, så disse er i stand til på rette
grundlag at overveje anvendelse af 
spildenergi fra alle energikilder til 
fjernvarme og fjernkøling 
(gruppeopvarmningsanlæg og 
gruppekøleanlæg) ved planlægning., 
udformning, opførelse og renovering af 
industri- og beboelsesområder.

Or. en

Ændringsforslag 678
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Når det drejer sig om biomasse, skal 
medlemsstaterne fremme 
konverteringsteknologier, som opnår en 
konverteringseffektivitet på mindst 85 % 
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for anvendelser i bolig- og 
handelssektoren og mindst 70 % for 
anvendelser i industrisektoren.
Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF.
Når det drejer sig om solenergi fremmer 
medlemsstaterne udstyr og systemer, der 
opnår en konverteringseffektivitet på 
mindst 35 %.
Ved vurderingen af systemers og udstyrs 
konverteringseffektivitet og input/output-
koefficient i forbindelse med dette stykke, 
anvender medlemsstaterne Fællesskabets 
eller, hvis sådanne ikke findes, 
internationale procedurer, hvis der findes 
sådanne procedurer.

Or. cs

Begrundelse

Stk. 4 og 5 passer ikke logisk inde i tekstens opbygning. Ordlyden er for præskriptiv og dens 
praktiske anvendelse kan hindre gennemførelsen af direktivet om bygningers energimæssige 
ydeevne.

Ændringsforslag 679
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med hensyn til deres byggeregulativer 
og -kodekser skal medlemsstaterne 
fremme anvendelsen af systemer og udstyr 
til opvarmning og nedkøling baseret på 
vedvarende energikilder, som opnår en 
betydelig begrænsning i energiforbruget. 
Medlemsstaterne anvender eventuelt 
eksisterende energi- eller miljømærker 

udgår



PE409.384v01-00 112/128 AM\730537DA.doc

DA

eller andre passende certifikater eller 
standarder, der er udviklet på nationalt 
eller europæisk niveau, som grundlag for 
at fremme anvendelsen af sådanne 
systemer og sådant udstyr.
Når det drejer sig om biomasse, skal 
medlemsstaterne fremme 
konverteringsteknologier, som opnår en 
konverteringseffektivitet på mindst 85 % 
for anvendelser i bolig- og 
handelssektoren og mindst 70 % for 
anvendelser i industrisektoren.
Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF. 
Når det drejer sig om solenergi fremmer 
medlemsstaterne udstyr og systemer, der 
opnår en konverteringseffektivitet på 
mindst 35 %. 
Ved vurderingen af systemers og udstyrs 
konverteringseffektivitet og input/output-
koefficient i forbindelse med dette stykke, 
anvender medlemsstaterne Fællesskabets 
eller, hvis sådanne ikke findes, 
internationale procedurer, hvis der findes 
sådanne procedurer.

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til de enkelte medlemsstater at beslutte, hvilke foranstaltninger der skal 
træffes i overensstemmelse med de bindende mål. De enkelte medlemsstater har forskellige 
muligheder og betingelser, der kan håndteres internt.
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Ændringsforslag 680
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 681
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

og -kodekser skal medlemsstaterne fremme 
anvendelsen af systemer og udstyr til 
opvarmning og nedkøling baseret på 
vedvarende energikilder, som muliggør 
den bedst mulige kombination af 
vedvarende energikilder og højeffektiv 
teknologi, og som således medfører en 
betydelig begrænsning i energiforbruget. 
Medlemsstaterne anvender eventuelt 
eksisterende energi- eller miljømærker 
eller andre passende certifikater eller 
standarder, der er udviklet på nationalt eller 
europæisk niveau, som grundlag for at 
fremme anvendelsen af sådanne systemer 
og sådant udstyr.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med hensyn til deres byggeregulativer 
og -kodekser skal medlemsstaterne 
fremme anvendelsen af systemer og udstyr 
til opvarmning og nedkøling baseret på 
vedvarende energikilder, som opnår en 
betydelig begrænsning i energiforbruget. 
Medlemsstaterne anvender eventuelt 
eksisterende energi- eller miljømærker 
eller andre passende certifikater eller 

5. I støtteordninger til energi fra 
vedvarende energikilder til opvarmning 
og nedkøling skal medlemsstaterne 
foretage en differentiering til fordel for 
systemer og udstyr til opvarmning og 
nedkøling baseret på vedvarende 
energikilder, som opnår en betydelig 
begrænsning i energiforbruget. 
Medlemsstaterne anvender eventuelt 
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standarder, der er udviklet på nationalt eller 
europæisk niveau, som grundlag for at 
fremme anvendelsen af sådanne systemer 
og sådant udstyr.

eksisterende energi- eller miljømærker 
eller andre passende certifikater eller 
standarder, der er udviklet på nationalt eller 
europæisk niveau, som grundlag for at 
fremme anvendelsen af sådanne systemer 
og sådant udstyr.

Or. en

Begrundelse

Opvarmning og nedkøling baseret på vedvarende energi er af afgørende betydning for 
gennemførelsen af målene. Støtte kan være mere end blot bestemmelser. Forskellige 
ressourcers tilgængelighed bør overvejes.

Ændringsforslag 683
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Inden for de tilgængelige teknologier til opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder 
er solenergi klart den mest fordelagtige, hvad angår den tekniske kapacitet til at levere energi 
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til bygninger, omkostningseffektivitet, begrænsning af efterspørgslen efter elektricitet i 
spidsbelastningsperioder, og mere generelt hvad angår bidrag til energiforsyningssikkerhed, 
bekæmpelse af klimaændringerne og højere beskæftigelse på lokalt plan. Der er god stadig 
brug for en stærk politisk støtte til indførelsen heraf i stor målestok, navnlig i kølingssektoren.

Ændringsforslag 684
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Opvarmnings- og afkølingssystemer og –apparater bør kun fremmes, hvis brugen deraf i 
væsentlig grad kan bidrage til at begrænse drivhusgasemissionerne. Det er dog ikke tilfældet, 
når bygningerne allerede har en effektiv og miljøvenlig varmeforsyning. Fremme af 
vedvarende energi på varmemarkedet bør ikke erstatte andre miljøvenlige støtteberettigede 
teknologier.
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Ændringsforslag 685
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at der er tale om det primære forbrug, eftersom det er 
den eneste måde at inkludere en forbedring af effektiviteten. Der kan kun opnås 
energibesparelser ved at begrænse det primære energiforbrug.

Ændringsforslag 686
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det drejer sig om biomasse, skal 
medlemsstaterne fremme 
konverteringsteknologier, som opnår en 
konverteringseffektivitet på mindst 85 % 
for anvendelser i bolig- og handelssektoren 
og mindst 70 % for anvendelser i 
industrisektoren.

Når det drejer sig om biomasse, skal 
medlemsstaterne fremme 
konverteringsteknologier, som opnår en 
konverteringseffektivitet på mindst 85 % 
for anvendelser i bolig- og handelssektoren 
og mindst 70 % for anvendelser i 
industrisektoren. Endvidere sikrer de, at 
støtteordninger ikke udelukkende 
fremmer brugen af biomasse til 
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produktion af elektricitet.

Or. fr

Begrundelse

Biomasse er en begrænset ressource. Derfor bør medlemsstaterne fremme brugen af biomasse 
i anlæg med en høj ydeevne. Kraftvarmeværker har en høj ydeevne på mellem 75 % og 90 % 
afhængig af anvendelserne. Produktionen af elektricitet fra biomasse vanskeliggøres af en lav 
energiproduktion. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at støtteordninger ikke udelukkende 
fremmer produktion af elektricitet, idet det vil betyde, at en knap ressource går til spilde.

Ændringsforslag 687
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det drejer sig om biomasse, skal 
medlemsstaterne fremme
konverteringsteknologier, som opnår en 
konverteringseffektivitet på mindst 85 % 
for anvendelser i bolig- og handelssektoren 
og mindst 70 % for anvendelser i 
industrisektoren.

Når det drejer sig om biomasse, skal 
medlemsstaterne overveje
konverteringsteknologier, som opnår en 
konverteringseffektivitet på mindst 85 % 
for anvendelser i bolig- og handelssektoren 
og mindst 70 % for anvendelser i 
industrisektoren.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at nummerere artiklen for at give den en klar juridisk struktur og forhindre 
misforståelser vedrørende de enkelte stykkers retlige rangordning.



AM\730537DA.doc 119/128 PE409.384v01-00

DA

Ændringsforslag 688
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF. 

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 689
Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF.

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
producerer mere vedvarende energi end 
den primære energi, der tilføres. Det kan 
beregnes efter en COR (Coefficient of 
Renewability).
Bevisbyrden for COP (coefficient of 
performance) og COR påhviler de enkelte 
institutter i henhold til en fælles 
testprocedure, der fastsættes af 
Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Alle de teknologier for vedvarende energi, der er tilgængelige på markedet anvender andre 
kilder end vedvarende energi. Der er derfor behov for en vurdering af den mest 
hensigtsmæssige teknologi for vedvarende energi. I betragtning af de forskellige klimaforhold 
er der ikke som sådan nogen perfekt løsning. Hvis varmepumper udelukkes fra direktivet, ville 
klimaforskellene i EU som helhed blive ignoreret. 

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 690
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i beslutning 
2007/742/EF.

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som er 
højeffektive, dvs. opfylder de mindstekrav 
til miljømærkning, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er i tråd med behovet for at kombinere højeffektiv teknologi med vedvarende energi 
i alle former for varmepumper, hvad enten de er baseret på jordvarme eller luftvarme.
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Ændringsforslag 691
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i beslutning 
2007/742/EF.

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som er 
højeffektive, dvs. opfylder de mindstekrav 
til miljømærkning, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er i tråd med behovet for at kombinere højeffektiv teknologi med vedvarende energi 
i alle former for varmepumper, hvad enten de er baseret på jordvarme eller luftvarme.

Ændringsforslag 692
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i beslutning 
2007/742/EF. 

Med hensyn til varmepumper fremmer 
medlemsstaterne kun varmepumper, som 
opfylder de mindstekrav til 
miljømærkning, der er fastlagt i beslutning 
2007/742/EF, og varmepumpesystemer, 
der overholder de specifikke 
effektivitetskriterier, hvad angår den 
årlige produktionsrate. I forbindelse med 
varmeproduktion skal der opnås en årlig 
produktionsrate på mindst 3,5.

Or. de

Begrundelse

Den årlige produktionsrate viser, hvor meget af den producerede elektricitet der omdannes til 
varmeenergi. De højere effektivitetskrav er i overensstemmelse med den nuværende 
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lovgivning i medlemsstaterne og gør det klart, at vurderingen ud over oplysninger om 
producenterne også bør omfatte egentlige driftsoplysninger fra varmepumpesystemerne.

Ændringsforslag 693
Norbert Glante

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer opføringen af 
biobrændstofraffinaderier, således at det 
er muligt at anvende overskudsvarme til 
at øge effektiviteten.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at anvende overskudsvarme fra produktionsprocessen for 
biobrændstof. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at der opføres sådanne produktionsanlæg 
nær fjernvarmenettene, således at overskudsvarmen effektivt kan anvendes til opvarmning 
eller nedkøling.

Ændringsforslag 694
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Let adgang til offentlig og privat 
finansiering og projekter om vedvarende 
energi af europæisk interesse skal 
garanteres.
For at lette finansieringen af 
gennemførelsen af målet på 20 % 
forelægger Kommissionen og 
medlemsstaterne senest den 31. december 
2009 en analyse og en plan, der navnlig 
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sigter mod:
- bedre anvendelse af strukturfondene og 
rammeprogrammerne for vedvarende 
energi
- bedre og øget anvendelse af midler fra 
Den Europæiske Investeringsbank og 
andre offentlige finansielle institutioner 
og
- bedre adgang til risikovillig kapital, 
navnlig ved at analysere 
gennemførligheden af en 
risikodelingsfacilitet for investeringer i 
vedvarende energi i EU svarende til 
initiativet vedrørende Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
som er forbeholdt investeringer i 
vedvarende energi og energieffektivitet i 
tredjelande.
Kommissionen analyserer navnlig, 
hvordan disse nye 
finansieringsmuligheder kan anvendes til 
fremme af "projekter om vedvarende 
energi af europæisk interesse" gennem 
fremskyndelse af: 
- udviklingen af samfund og byer, der er 
100 % eller overvejende baserede på 
vedvarende energi, inden for rammerne af 
initiativet om en "borgmesteraftale"
- udviklingen af den netinfrastruktur, der 
kræves for at udvikle offshorevind- og 
havenergipotentialer i Nordsøen og 
Østersøen
- udnyttelsen af biomassebaserede 
fjernvarme- og fjernkølingsnet i den 
nordlige og østlige del af EU kombineret 
med et større efterisoleringsprogram for 
den eksisterende bygningsmasse
- udviklingen af samkøringslinjer med 
middelhavslande for fuldt ud at udnytte 
det enorme potentiale for vind- og 
solvarmeelektricitet i Middelhavslandene 
og i andre nabolande.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er magen til Turmes ændringsforslag 90, bort set fra at 
rammeprogrammerne også inddrages i støtten.

Ændringsforslag 695
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Let adgang til offentlig og privat 
finansiering og projekter om vedvarende 
energi af europæisk interesse skal 
garanteres.
For at lette finansiering af opfyldelsen af 
målet på 20 % forelægger Kommissionen 
og medlemsstaterne senest den 31. 
december 2009 en analyse og en plan, der 
navnlig sigter mod:
- bedre anvendelse af strukturfondene og 
rammeprogrammerne for vedvarende 
energi
- bedre og øget anvendelse af midler fra 
Den Europæiske Investeringsbank og 
andre offentlige finansielle institutioner 
og
- bedre adgang til risikovillig kapital, 
navnlig ved at analysere 
gennemførligheden af en 
risikodelingsfacilitet for investeringer i 
vedvarende energi i EU svarende til 
initiativet vedrørende Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
som er forbeholdt investeringer i 
vedvarende energi og energieffektivitet i 
tredjelande.
Kommissionen analyserer navnlig, 
hvordan disse nye 
finansieringsmuligheder kan anvendes til 
fremme af "projekter om vedvarende 
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energi af europæisk interesse" gennem 
fremskyndelse af:
- udviklingen af samfund og byer, der er 
100 % eller overvejende baserede på 
vedvarende energi, inden for rammerne af 
initiativet om en "borgmesteraftale"
- udviklingen af den netinfrastruktur, der 
kræves for at udvikle offshorevind- og 
havenergipotentialer i forskellige 
maritime områder af EU
- udnyttelsen af biomassebaserede 
fjernvarme- og fjernkølingsnet i den 
nordlige og østlige del af EU kombineret 
med et større efterisoleringsprogram for 
den eksisterende bygningsmasse
- udviklingen af samkøringslinjer med 
middelhavslande for fuldt ud at udnytte 
det enorme potentiale for vind- og 
solvarmeelektricitet i Middelhavslandene 
og i andre nabolande.

Or. en

Begrundelse

Ud over ordførerens ændringsforslag bør det bemærkes, at der bør skabes en klar forbindelse 
til rammeprogrammerne i direktivet om vedvarende energi med henblik på at fremme 
forskning og udvikling inden for andengenerationsbiobrændstoffer. Inden for mange maritime 
områder i EU er der et betydeligt offshorevind- og havenergipotentiale – ikke kun i Nordsøen 
og Østersøen – og der bør ikke finde forskelsbehandling sted.

Ændringsforslag 696
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Kommissionen og medlemsstaterne 
forelægger senest den 31. december 2009 
en analyse og en plan for målrettet 
samordning af fællesskabsstøtten, den 
nationale støtte og andre former for støtte 
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og for vedvarende energi og 
energieffektive teknologiske 
forskningscentre,  navnlig centre, der 
samarbejder med universiteter og 
virksomheder (navnlig små og 
mellemstore virksomheder) inden for 
anvendt og innovativ epokegørende 
forskning. Teknologisk forskning skal 
navnlig prioritere decentraliseret 
produktion og fællesskabsproduktion. 
Forskningen skal sigte mod at mindske 
konflikter over anvendelsen, f.eks. til 
brændstof eller fødevarer. Centrene skal 
også sigte mod at øge borgernes 
bevidsthed, hvad angår vedvarende energi 
og navnlig energibesparende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Forskningscentre er af afgørende betydning for fremtiden for den europæiske teknologi for 
vedvarende energi og indsatsen for at begrænse drivhusgasemissioner, og de bør derfor have 
Kommissionens og medlemsstaternes fulde og samordnede opbakning.

Ændringsforslag 697
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Medlemsstaterne træffer finansielle 
foranstaltninger og andre 
støtteforanstaltninger for at sikre, at så 
mange landbrugsbedrifter som muligt er 
nettoproducenter af energi gennem 
anvendelsen af energikilder såsom 
anaerobe forgæringsanlæg, 
solcellesystemer, brændstof fra skovbrug 
og andengenerationsbiobrændstoffer. De 
kompetente myndigheder sikrer 
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endvidere, at denne energi uden 
forskelsbehandling har adgang til 
elektricitets- og gasnettene. Konflikter 
vedrørende anvendelse f.eks. til brændstof 
eller træ til byggeri bør begrænses, og der 
bør produceres energi fra organisk 
materiale, der er bestemt til andre formål 
end levnedsmiddelfremstilling.

Or. en

Begrundelse

Landbrugsbedrifter er en stor potentiel kilde til bæredygtig vedvarende energi, og de bør 
have myndighedernes fulde støtte.

Ændringsforslag 698
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. Medlemsstaterne bør revidere deres 
politik vedrørende kontrakter om 
offentlige indkøb for at fremme 
anvendelsen af vedvarende energi og 
effektiv teknologi. Offentlige organer 
fremmer anvendelsen af organisk 
materiale, der er bestemt til andre formål 
end levnedsmiddelfremstilling, i deres 
vejtransportflåde.

Or. en

Begrundelse

Offentlige organer har stor mulighed for at påvirke kulstofudledningen.
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Ændringsforslag 699
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5e. Ved vurderingen af virkningen af 
udviklingen af vedvarende energi på 
områder under EU's miljølovgivning og 
navnlig habitatdirektivet (direktiv 
92/42/EØF) vil medlemsstaterne tage 
hensyn til den positive virkning af denne 
udvikling for produktionen af vedvarende 
energi i EU og udviklingens bidrag til 
gennemførelsen af de mål, der er fastsat i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ved vurderingen af den miljømæssige virkning for vedvarende energiordninger bør der tages 
hensyn til bekæmpelsen af klimaændringer.
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